رییس هیئت هندبال استان اصفهان در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد:

بضاعت هندبال ساحلی در اصفهان بسیار باالست
چند سالی است که هیئت هندبال اســتان اصفهان همزمان با هفته نکوداشت

اصفهان اقدام به برگزاری مســابقات هندبال ســاحلی در پارک ساحلی ناژوان

میکند که برگزاری این رقابت ها توانسته نقش موثری در پیشرفت این رشته ورزشی در استان

داشته باشد...
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شهردار اصفهان با اشاره به آغاز عملیات عمرانی « مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح نصف جهان » مطرح کرد:

فکر مثبت؛
امروز تصمیم بگیریم
از افاکر منفی و مخرب دوری
کنیم و اندیشه مثبت و موثری
داشته باشیم.

غلبه بر رکود پروژه های عمرانی در اصفهان
7

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان در
نشست با فرمانداران شهرستان ها:

رسالت مهم رسانه ملی،
تقویت روحیه و امید بخشی
در جامعه و ایجاد وحدت
بین مردم و مسئوالن است

8

آمارهای وزارت صنعت نشان می دهد؛

اصفهان ،در صدر اشتغال
پیش بینی شده قرار دارد

گالری گذار
فاجعه آرام نمیگیرد /مدیا:نقاشی
 ۲۳فروردین الی  ۴اردیبهشت

3

افزایش ۴۵درصدی تولید
مواد اولیه شوینده در استان

کنسرت خنده اصفهان
اکبر اقبالی
 7اردیبهشت
سالن سیتی سنتر

تئاتر کنت دراکوال
کارگردان :رادنوش مقدم
28فروردین الی  15اردیبهشت
پردیس سیتی سنتر

«برنج» قربانی امسال کم آبی خواهد بود؛

نگرانی ها از آینده بدون برنج

3

3

2

عکس روز

دست نوشته فرانسویها برای
سیل زدگان ایرانی
دست نوشته ای اعتراضی به بی تفاوتی مکرون
برای کمک به ســیل زدگان ایران« :ایران زیر
آبه .دو سوم مردم باید از بین بروند تا شما کاری
انجام دهید؟»

کافه سیاست
روحانی در لرستان:

پاسخ رهبر انقالب درباره
برداشت از صندوق توسعه ملی
بسیار دقیق بود
رئیس جمهوردرلرستان با اشاره به درخواست
دولت برای برداشت از صندوق توسعه گفت:
در این مســئله ســیل ،ما از خدمت رهبری
درخواســت کردیم که از صندوق هم بتوانیم
استفاده کنیم ،ایشان پاســخی دادند تقریبا
مفصل و بسیار دقیق و در این پاسخ راهنمایی
کردند دولت چه اقداماتی بایــد انجام دهد،
در کلیت هم قبول کردند هرچه الزم باشــد
موافقم پرداخت شود .روحانی افزود :بالفاصله
طبق یک دستورالعمل و فرمانی ،وزیر کشور
را مسئول کل نوسازیها و بازسازیها کردم.
مقام معظم رهبری هم در آن نامه نظرشان این
بود یک نفر را مسئول کنید و فرمانده کار شود
و همه تبعیت کنند ،وزیر کشور این کار را آغاز
کرد و قرارگاه تشــکیل دادند.بگذریم که چه
اقداماتی میشد انجام داد ،هیچ کسی را تبرئه
نمیکنم ،میشد اقداماتی کرد که خسارتها
کمتر شــود .حداقل جوازهایی که داده شده
برای ساختمانها در مسیلها و گاهی احیانا
در رودخانه کار بسیار نادرست ،خالف قانون
و غلطی است .چه کســی که مجوز داده و چه
کسی که بدون مجوز ساخته است.

پیشنهاد سردبیر:
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با توجه به سیاست فشار حداکثری آمریکا و همراهی اروپاییها؛

علیرضا کریمیان
بسیاری در جهان انتظار داشتند تا ایران بالفاصله
پس از خروج آمریکا از برجــام از این پیمان خارج
شــود؛ اما ایران در کنار اروپا ماند و منتظر حمایت
کشورهای اروپایی تا امروز همچنان به تعهدات خود
در قالــب برجام عمل کرده اســت؛ امــا برخی از
تحرکات و رویدادهای ســر زده از آمریــکا و اروپا
ســیگنال هایی از پایان برجام را مخابره می کند؛
پازل متالشــی شــدن این پیمان کم کم در حال
تکمیل شــدن اســت .پس از تعلل زیاد سه کشور
اروپایی برای حمایت های مالی و ایجاد کانال هایی
برای مراودات اقتصادی با ایران حاال باتحت فشار
گذاشتن نیروهای نظامی و رسمی ایران و سکوت
معنادار اروپا ،ایران را به ســمت خــروج از برجام
هدایت می کند .اگرچه مقامات وزارت امور خارجه
کشورمان بارها اعالم کرده اند که در صورت لزوم از
برجام خارج خواهند شــد؛ اما مشخص نیست این
زمان تقریبا کی فرا خواهد رسید.محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه کشــورمان در  ۲۵فروردین ماه
عنوان می کند :تعلل اروپاییها در عملیاتی شدن
ســازوکار مالی اروپا با ایران غیرقابل قبول است و
اعالم راه اندازی اینستکس توسط اروپا یک اقدام
مقدماتی بود .وی میگوید :اروپایی ها بسیار عقب
هســتند و نباید این طور تصور کنند که جمهوری
اسالمی ایران منتظر آنها میماند؛ اما به نظر میرسد
اروپایی ها تصورات درستی از میزان صبر ایرانی ها
ندارند و قصدی برای عملی کردن کانال مالی در آنها
مشاهده نمی شود؛ این وضعیت در حالی است که
عمال اروپایی ها هیچ کمکی برای خارج شدن ایران
از تحریم های آمریکا نمی کنند حتی یونان و ایتالیا
علی رغــم معافیت هــای تحریم ،از ایــران نفت
نمیخرند.با توجه به سیاســت فشــار حداکثری
آمریکا و همراهی اروپاییها حاال با قاطعیت میتوان
گفت سیاست اروپاییها همان هدفی است که چند
روز قبل مایک پمپئو ،وزیر خارجــه آمریکا به آن
اشــاره کرد.پمپئو گفته بود« :در حال اعمال فشار
حداکثری هستیم تا اصل ماهیت جمهوری اسالمی
ایران را تغییر دهیم» .در میان سیاســتمداران و
کارشناسان در کشــور هم توافقی میان ماندن یا
رفتن از برجام وجود ندارد .برخی ماندن در برجام
را «همچنان سودمند» برای ایران ارزیابی کردندو
برخی آن را «یکســره خســارت و زیــان» دیدند
طرفداران ماندن در برجام معتقدند :خروج ایران از

آیا پایان برجام نزدیک است؟

برجام ،اروپا و آمریکا را که در حال حاضر اختالفاتی
با هم دارند ،علیه ایــران متحد و یکپارچه میکند.
دیگرانی مثــل روسها و چینیهــا را که طرف ما
ایستادهاند ،معترض میکند و چه بسا در مقابل ما
قرار میدهد .به عقیده این افراد ایران اگر در برجام
باقی بماند ،پس از هفت ســال دیگر و در پایان ۱۰
ســال -مطابق تفســیر مذاکرهکنندگان ایرانی! -
میتواند به یک ســند بینالمللی برای بازگشت به
فعالیتهای هستهای استناد کند و قانونا و رسما به
یک کشور عادی هستهای تبدیل شود؛ اما مخالفان
برجــام معتقدند اروپــا و آمریــکا را هیچ چیزی
نمیتواند بیشتر از آنچه اکنون هست ،متحد کند.
آنها همین حاال از هماهنگی با آمریکاییها چیزی
کم نگذاشتهاند و اگر تصور کنیم کاری علیه ایران
هست که دریغ کردهاند ،اشتباه میکنیم .همچنین
اگر اختالفی بین اروپا و آمریکا در منافع ملیشان
متصور شویم ،این اختالفها در صورت خروج ایران
از برجام باقی میماند و حتی ممکن اســت تقویت
هم بشود؛ زیرا در آن صورت ،تکلیف کار روشن است

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  12مورخ  98/1/5شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه زمین به شماره
پالک ثبتی  9511فرعی از  2637اصلی به متراژ  133م.م به ازای هر متر مربع  8/000/000ریال با کاربری مسکونی واقع در فاز  5مسعود آباد از طریق مزایده عمومی
اقدام نماید ،لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار نوبت دوم
این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمن ًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد( .کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد).

رضا رمضانی – شهردار آران و بیدگل

م الف438347 :

آگهی مزایده (مرحله اول)

نوبت اول

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  11مورخ  98/1/5شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه زمین به شماره
پالک ثبتی  9514فرعی از  2637اصلی به متراژ  140م.م به ازای هر متر مربع  8/000/000ریال از طریق مزایده عمومی با کاربری مسکونی واقع در فاز  5مسعود آباد
اقدام نماید ،لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار نوبت دوم
این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمن ًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد( .کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

رضا رمضانی – شهردار آران و بیدگل

م الف438345 :

آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به
مصوبه /5/863ش مورخ  97/12/23شــورای
محترم اســامی شهر نســبت به فروش یک
دســتگاه اتوبوس واحد پیشرو از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا
روز چهارشنبه مورخ  98/2/18به شهرداری
زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی(ره) ،میدان
امام حسین (ع) خیابان امامزادگان مراجعه و
نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

مصطفی رحیمی -شهردار زیباشهر

م الف438126 :

آگهی مزایده شماره  98-368مورخه 98/1/28
(مرحله اول)

شهرداری مشکات در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین
نامه مالی شهرداریها ،مغازه مســتقر در پارک گل نرگس را طی قرارداد اجاره به مدت یکسال
به متقاضیان واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ
نشر اولین آگهی با در دست داشتن اصل فیش بانکی به مبلغ  100/000ریال واریزی به شماره
حساب  1628071434بانک تجارت شعبه مشکات جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت
اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
 -1مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت  10روز می باشد.
 -2هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در
مزایده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -5پیشنهاد دهندگان می بایســت  5درصد کل مبلغ اجاره بها ،سالیانه را تحت عنوان سپرده
شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی ،اســناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره
 1228071434نزد بانک تجارت شعبه مشکات واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
شماره های تماس031-55683737 :

احسان کوزه گر -شهردار مشکات

L

E-MAI

بین الملل
به بهانه سفر« عمران خان» به ایران؛

ایران و پاکستان در مسیر
همکاری
فرنوش نصیری

و اروپاییها برای کاستن از خسارتهای آن بر منافع
ملی کشور خود و تمرکز بر منافع اتحادیه ،بیشتر از
حــاال بــا ایــران مماشــات میکننــد .برخی از
خسارتهای اروپا در صورت خروج ایران از برجام،
به مسائلی مربوط میشود که همســایگی اروپا با
منطقه غرب آسیا ایجاد کرده است؛ منطقهای که
درگیر مســئله مهاجرتها و تولیــد و قاچاق مواد
مخدر و مســئله جنگ است و چه بســا پس از آن
درگیر رقابت هستهای هم بشــود؛ بنابراین خروج
ایران از برجام ،اروپا و آمریکا را متحدتر نمیکند و
اختالف آنها را بیشتر هم میکند؛ اما علی رغم این
نظرات به نظر می رسد آمریکا در حال رساندن ایران
به نقطه ای است که چاره ای به جز خروج از برجام
نداشته باشد .وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که
به تازگی منتشر شده بر پایه ادعاهای اثباتنشده
رژیم صهیونیستی علیه برنامه هستهای ایران تالش
کــرده ایــران را به نقــض پیمان منع گســترش
سالحهای هستهای متهم کند.پایگاه المانیتور خبر
داد وزارت خارجه آمریکا در این گزارش که ساالنه

آن را برای ارائه ارزیابی دولت این کشور از وضعیت
پایبندی کشورها به پیمانهای کنترل تسلیحاتی
تهیه میکند ،تالش کــرده از رهگذر متهم کردن
ایران به انپیتی ،تهران را ناقض توافق هســتهای
برجام هــم معرفی کند .در گــزارش دولت دونالد
ترامپ اشــارهای بــه تأییدهــای پیدرپی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بــر پایبندی کامل ایران به
تعهداتش ذیل برجام و حتی دستگاههای اطالعاتی
خود آمریکا نشــده اســت .ادعاهای جدید تا حد
زیادی بر اســاس ادعاهای اثباتنشــدهای مطرح
شدهاند که رژیم صهیونیســتی اخیرا علیه برنامه
هستهای ایران مطرح کرده است .بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی سال گذشته با انتشار
اسنادی ادعایی گفت ایران با نقض انپیتی اقدام به
خارج کردن مواد و تجهیزات هستهای از یک سایت
کرده است .در صورت اصرار آمریکا بر این مسئله و
همراهی سازمان ملل و سازمان انرژی اتمی با این
مســئله ایران چاره ای بــه جز خــروج از برجام
نخواهد داشت.

آگهی مزایده (مرحله اول)

نوبت اول

نوبت اول

ادعای سفیر فرانسه در واشنگتن درباره توافق آمریکا و فرانسه
برای تکمیل«برجام»

م الف438000 :

zayanderoud8108@gmail.com

ادعای سفیر فرانسه در واشنگتن درباره توافق آمریکا و فرانسه
برای تکمیل«برجام»
سفیر فرانسه در واشنگتن که اخیرا توییتش درباره
برجام حاشیه ساز شده بود ،گفته است که پیش از
خروج ترامپ از برجام ،آمریکا و فرانسه در آستانه
حصول توافقاتی برای تکمیــل« برجام» بودهاند؛
اما ترامپ یک شــبه تصمیم گرفــت از این توافق
خارج شــود.ژرارد آرو در پاســخ به این سوال که
آیا آمریکاییها با حســن نیت مذاکره میکردند؟
بیان کرد :کسی که در مقابل با ما مذاکره میکرد،
حسننیت نداشت؛ یعنی برایان هوک؛ اما مشکل
این است که این بروکراسی بسیار ناکارآمد است.
بهطور قطع فقط یک نفر اســت که میتواند برای
آمریکا تصمیم بگیرد و آن ،دونالد ترامپ اســت.
آرو پیشتر در توییتی حاشیه ساز مدعی شده بود
که «در صورت لزوم و عــدم رعایت کردن معاهده
انپیتی از ســوی ایران ،ممکن است حتی پس از
انقضای برجام تحریمهایی علیه ایران اعمال شوند.
همان گونه که در سال  ۲۰۰۲گفتیم ،غنیسازی

اورانیوم بدون یک برنامه معتبر غیرنظامی ،بر اساس
معاهده انپیتی غیرقانونی محســوب میشود،
همان طور هم در ســال  ۲۰۲۵قادر خواهیم بود
تا (انقضای برجام) در صورت لزوم واکنش نشــان
دهیم ».این ســخنان با واکنش ســریع مقامات
کشورمان مواجه شد که در نتیجه منجربه حذف
توییت از سوی آرو و توضیحات تکمیلی مسئوالن
فرانسوی شد.

نماینده خمینیشهر خبر داد:

شکایت از هیئت رییسه پارلمان برای عدم توجه به طرح
تفحص از مجلس
نماینده خمینیشــهر در مجلس گفت :اگر روند
بیتوجهی به طرح تفحص از مجلــس ادامه یابد،
قطعا از طریق کمیسیون تدوین آئیننامه از هیئت
رییسه شکایت میکنیم.سید جواد ابطحی با اشاره
به طرح تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسالمی،
گفت :پس از ارائه این طرح به هیئت رییسه ،طرح
مذکور برای بررسی به کمیسیون برنامه بودجه و
محاسبات مجلس ارجاع شده و در این کمیسیون
مسکوت مانده است.وی افزود :این در حالی است که
محورهای تفحص از مجلس فقط مربوط به مسائل
مالی این قوه نبود که تنها به کمیســیون برنامه و
بودجه ارجاع شود؛ بلکه موضوعاتی مانند نحوه امور
استخدامی همچنین سفرهای خارجی نمایندگان
نیز از دیگر محورهای تفحص است که باید این طرح

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

به کمیسیونهای دیگر نیز ارجاع میشد.ابطحی با
بیان اینکه اگر روند بــی توجهی به این طرح ادامه
یابد ،قطعا رسیدگی به این طرح به عمر مجلس دهم
نمیرسد ،گفت :امیدوارم هیئت رییسه مجلس که
خرداد ماه بر سر کار میآید ،به این طرح توجه کند.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

عمران خان در حالی برای اولین بار در سفر به ایران
مذاکرات گسترده سیاسی ،امنیتی و اقتصادی را با
همتای ایرانی خود پیگیری می کند که دو کشور
ایران و پاکســتان از نظر ســطح روابط با توجه به
تحوالت منطقه ای و جهانی در برهه ای حســاس
قرار دارند.
دو کشور پاکستان و ایران همواره روابط نزدیک و
حسنه سیاسی داشته اند« .عمران خان» در اولین
ســخنرانی خود تنها دو روز بعد از اعالم پیشتازی
حزب وی در انتخابات عمومی پاکستان گفته بود
دولت وی خواهان تعمیق و گســترش روابط بهتر
با کشورهای همســایه از جمله جمهوری اسالمی
ایران است .از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران
نیز همواره بر اصل احترام متقابــل و خودداری از
دخالت در امور کشورها ،سیاست خارجی خود را
ترسیم کرده است و توجه به گسترش بیش از پیش
روابط و مناسبات با کشــورهای همسایه به ویژه
پاکستان را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار
داده است .عمران خان که پیش بینی می شد بسیار
زودتر از این راهی ایران شود ،ترجیح داد تا ابتدا با
سفر به عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی
با تامین نیازهای اقتصــادی و دریافت کمکهای
بالعوض میلیاردی از عربســتان و امارات بخشی
از مشکالت اقتصادی و کمبود منابع مالی خود را
جبران و ســپس برای رایزنی های امنیتی و شاید
اقتصادی راهی ایران شود .در ماه های اخیر حضور
گسترده گروه های تروریستی در مرزهای پاکستان
و اعتراضات شدید ایران نسبت به این مسئله -که
البته تا حدودی با سهل انگاری مقامات پاکستانی
هم روبهرو بوده است -همچنین تعامالت گسترده
سیاســی با عربســتان از جمله رویدادهایی بوده
است که ایران و پاکســتان را تا حدودی از هم دور
ساخت هر چند دو کشــور به دالیل ژئوپولتیکی و
وابستگیهای سیاســی نمی توانند روابط خود را
جدای از همدیگر تنظیم کننــد؛ به همین دلیل
ســفر عمران خان به ایران مهم برآورد می شود.
بر اســاس اعالم مقامات ایران و پاکستانی در این
سفر ،نخست وزیر پاکستان با رییس جمهور و مقام
معظم رهبری دیدار و گفت وگو خواهد کرد .عالوه
بر مسائل امنیتی و سیاســی مورد نظر دو طرف،
پاکستان امیدوار است بتواند در این دیدار بخشی
از انتظارات اقتصادی خود از ایــران را نیز برآورده
کند .همانگونه که سفیر پاکســتان در کشورمان
اعالم کرده اســت هدف اصلی این سفر ،مذاکرات
اقتصادی خواهد بود.پاکستانی ها تالش خواهند
کرد تا ایران را برای سرمایه گذاری در بخش های
صنعتی خود ترغیب کنند؛ ضمــن اینکه ایران به
دلیل دارا بودن منابع غنــی ،خواهان عضویت در
کریدور چین -پاکستان ( )CPECاست.علیرغم
مشــکالت بانکی و فقدان کانالهای مالی به دلیل
تحریمهای ایران ،تهران صادرات خود به پاکستان
را در سال گذشته  ۳۸درصد افزایش داد .دو کشور
قصد دارند میزان معامالت تجاری خود را در  ۵سال
آینده به  ۵میلیارد دالر افزایش دهند .عالوه بر این
با نزدیک شدن به ســفر مهم رهبر حزب تحریک
انصاف پاکستان به عنوان حزب حاکم این کشور،
رسانه های پاکســتانی از جمله کارشناسان حوزه
روابط خارجی و منطقهای معتقدند که عمران خان
تالش می کند تا ضمن همفکری با دولت جمهوری
اسالمی ایران ،به بهبود اوضاع منطقه ای از جمله
تقویت اتحاد در جهان اســام کمک کند .به نظر
میرسد با ســفر عمران خان به تهران ،دولت های
ایران و پاکستان در راستای اجرای سیاست های
خارجی خود در نظر دارند در زمینههای اقتصادی،
سیاسی ،امنیتی و انرژی با یکدیگر تعامالت بیشتری
داشته و در این مســیر دیدار مقام های عالی رتبه
دو کشــور با یکدیگر و امضای قراردادهای آتی در
بخشهای مختلف به ویژه مسائل مرزی و امنیتی
نشــانگر فضای تعامل و رو به جلو در مناسبات و
همکاری های دو جانبه اســت .مســئوالن ارشد
دولتی دو کشور بارها با سفر به تهران و اسالم آباد
و برگزاری کمیسیون های مختلف به ویژه امنیتی،
دفاعی؛ سکان راهبردی مســائل میان دو کشور و
منطقه را در کنترل خود داشــته و به هیچ کشور
خارجی اجازه ندادند تا در امور فیمابین آنها دخالتی
داشته باشند .عربستان و آمریکا تالش های زیادی
برای دوری دو کشور از همدیگر انجام داده اند؛ اما در
نهایت عمران خان می داند که بدون ایران بازگشت
ثبات و پیشرفت به ایران ممکن نخواهد بود و برای
ایجاد ثبات در کشــورش و رسیدن به اهداف خود
برای رسیدن به ثبات در فضای سیاسی پاکستان
نیازمند گسترش همکاری ها با ایران خواهد بود.
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پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

افزایش ۴۵درصدی تولید
مواد اولیه شوینده در استان
تولیــد مــواد اولیــه شــوینده در شــرکت
سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران ۴۵درصد
افزایش یافتــه اســت.مدیرعامل بزرگترین
کارخانه تولید مواد اولیه شــوینده کشــور در
اصفهان گفت:با بهینه ســازی فرآیند خطوط
و تغییر نــوع کاتالیســت مورد اســتفاده در
تولید موادشــوینده ،ظرفیــت عرضه محصول
در ایــن واحــد بیــش از 45درصــد افزایش
یافت.
امیر رحیمی افزود:طی یکسال گذشته ،آلکیل
بنزن خطــی تولیدی این واحد کــه در صنایع
شــوینده کاربرد دارد ،از 75به119هزار تن و
نورمال پارافین که در صنایع آرایشی بهداشتی
اســتفاده می شــود ،از 140به 170هزار تن
افزایش یافته است .وی گفت:در حال حاضر این
شرکت قادر اســت تمام نیازهای کشور به مواد
اولیه شوینده که شامل 100هزار تن مواد است
را تامین کند .مدیرعامل این کارخانه از صادرات
ســاالنه حدود 120هزار تن از محصوالت این
واحد نیز خبرداد و افزود :در این مدت همچنین
بیش از 150میلیون دالر صادرات محصوالت
این شرکت برای کشور ارزآوری داشته است.

یک اقتصاددان:

حذف چهار صفر ،ارزش واقعی
پول ملی را افزایش نمی دهد
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد شاهین شــهر گفت :حذف چهار
صفر از پول ملی کشــور در شرایط کنونی فقط
ارزش صوری و ظاهــری آن را بــاال می برد و
تاثیری بر افزایش یــا کاهش ارزش واقعی پول
ندارد.
علیرضا مرادی افزود:با توجه به شرایط اقتصادی
کنونی و مباحث داخلی و بیــن المللی اجرای
این طرح اثر ناچیزی در کاهش روحی و روانی
هزینه ها دارد.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شاهین شهر با بیان اینکه دولت
باید زیرســاخت های فرهنگی و افکار عمومی
جامعــه را برای اجــرای این کار آمــاده کند،
بیان کرد :مســئوالن و کارشناســان امر باید
اهداف این طرح را برای مــردم تبیین کنند تا
فرهنگ سازی و زیرساخت های آن در جامعه
فراهم شود.

انتقاد استاندار از برخی دستگاه های
نظارتی استان:

قوانین دست و پاگیر ،مانعی بر
سر راه تولید در استان اصفهان
استاندار در نشســت هم اندیشی با صنعتگران
در شهرک صنعتی مورچهخورت با بیان اینکه
برخی از ارگانهای نظارتی برای مدیران قوانین
دســت و پاگیر ایجاد کردهاند گفــت :این امر
جسارت مدیران را گرفته و نمایندگان مجلس
موظفند در این زمینه پیگیــری الزم را انجام
دهند.
عباس رضایی با بیان اینکه از  490واحد فعال
در شهرک صنعتی مورچه خورت بیش از 300
واحد تعطیل شده افزود :تعدادی از این واحدها
در اختیــار بانکها قرارگرفتــه و کارگران آنها
نیز بیکار شــده اند.وی در ادامه به کمکهای
خودجوش مردم اســتان به ســیل زدگان نیز
اشاره کرد و گفت :استان اصفهان رتبه نخست
کمکهای نقدی بــه مناطق ســیلزده را در
کشور دارد.

نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس:

طرح استان اصفهان شمالی
مسکوت شد

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با بیان اینکه
مردم دو شهرســتان در نظر سنجیهایی اعالم
کردند که با طرح استان اصفهان شمالی موافق
نیستند ،گفت :امضایم را پس گرفتم و با نماینده
کاشان و آران وبیدگل صحبت کردم و این طرح
را مسکوت گذاشــتیم.علی بختیار با تاکید بر
اینکه این طرح در جلسات کارشناسی مطرح
شــد ،گفت :امکانی برای اســتان غربی بنا به
بررســی های وزارت کشــور وجود ندارد زیرا
اســتان غربی جمعیت کافی بــرای انتقال به
یک اســتان ندارد .وی عنوان کــرد :امضایم را
پس گرفتم و تعداد امضاهای طرح به  32امضا
کاهش یافت.
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«برنج» قربانی امسال کم آبی خواهد بود؛

مرضیه محب رسول
برنــج اصفهــان ،روزگاری جزو محبــوب ترین و
پرطرفدار ترین برنج هــای ایرانی بود؛ محصولی که
عطر آن از کنار شــالیزارها تا آشــپزخانه هر ایرانی
میتوانست همه را مدهوش کند؛ اما به نظر می رسد
برنج لنجان در حال پیوستن به خاطره هاست؛ چرا
که امسال قرار نیست برنجی در استان اصفهان کشت
شود .بنابر اعالم ســازمان جهاد کشاورزی ،امسال
کشتی در اصفهان نداریم این وعده در حالی پس از
چندین سال خشکسالی گسترده در اصفهان عملی
می شود که سال گذشته به رغم انتقادها ،کشت برنج
در برخی از مناطق استان از جمله لنجان همچنان
ادامه داشت و جهاد کشاورزی عمال هیچ نوع مداخله
و یا برنامه ای برای متوقف کردن این روند اجرا نکرد.
امســال هم به دلیل جنجال های سیاسی که سال
گذشته بر سر کشت برنج توســط نمایندگان سایر
اســتان ها علیه اصفهان به راه افتــاد و هم به دلیل
مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت کشــت برنج در
ایران به جز نواحی شمالی عمال چارچوبهای قانونی
مقابله با برنج کاری در اصفهان هم تبیین شده ؛ اما
مشکلی که کشاورزان با آن روبه رو هستند این است
که تقریبا هیچ برنامه مدون و کشت جایگزینی برای
آنها در نظر گرفته نشده است .اگر چه پیشنهادهایی
وجود دارد؛ اما ساز و کار روشنی در این مورد مصوب
نشده است.
جایگزینهای کشــت از خشکه کاری تا
گیاهان دارویی
جایگزین های زیادی برای کشاورزان مناطقی که تا
سال گذشته به کشت برنج می پرداخته اند مطرح
نشده و همین معدود پیشــنهادها هم با مشکالتی
مواجه اســت .یکی از اصلی تریــن گزینه ها برای
کشاورزان «گیاهان دارویی» است؛ محصوالتی که
عالوه بر بازار داخلی مــی تواند ارز آوری خوبی هم
برای کشور داشته باشــند؛ اما برخی از فعاالن بازار
می گویند که کشت گیاهان دارویی دارای مافیایی
قدتمند است که اجازه کشت را در همه جای کشور
نمی دهد .یکی از اعضای خانه کشاورز در این رابطه
می گوید :دســتگاه های مختلف در زمینه کشت
گیاهان دارویی فعال هســتند و به رغم جلســات
متعدد هنوز نتوانســته اند هماهنگــی بین تولید
کننده و بازار فروش گیاهان دارویی ایجاد کنند .وی
افزود :در حوزه گیاهان دارویی بازاری ایجاد شده که

نگرانی ها از آینده بدون برنج

تنها در دست عده ای خاص است و نمی گذارند سود
آن در جیب افراد دیگری برود .گزینه بعد ،خشــکه
کاری برنج در اصفهان اســت .در روزهای ابتدایی
سال سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان اعالم
کرد که شهرستان لنجان به عنوان منطقه پایلوت
استان اصفهان برای کشت خشکهکاری برنج و کشت
تیپ انتخاب شــده و قطعا اجرای این طرح کمک
خواهد کرد در مسیر سیاســت های تعریف شده از
سوی هیئت وزیران در خصوص اصالح الگوی کشت
حرکت کنیم .وی عنوان کرد :قطعا با شرایط موجود،
کشــت برنج به صورت غرقابی در کشور امکانپذیر
نخواهد بود از این رو باید ترویج کشت جایگزین با
تعیین الزامات این نوع کشت مورد توجه قرار گیرد
البته با توجه به نوع اراضی کشــاورزی شهرستان
لنجان که در بستر رودخانه واقع شدهاند باید برنامه
ریزی صحیحی در این شهرســتان داشت؛ چرا که
کارشناسان معتقدند کشت محصوالتی که به شرایط
ماندآبی مقاومت داشته باشند ،مقدور نیست.
کشاورزان سردرگم هستند
یکی از اصلــی ترین انتقادها بــه عملکرد در حوزه
کشاورزی اســتان در مورد ممنوعیت کشت برنج

مربوط به عدم هماهنگی مســئوالن با کشاورزان
است؛ مشــکلی که این نوع از کشــت را با مخاطره
مواجه کرده است .امام جمعه زرین شهر روز جمعه
طی ســخنانی خواســتار هماهنگی مســئوالن با
کشاورزان در این زمینه شد تا نگرانی آنها در مورد
آینده کشت در این منطقه منتفی شود.امام جمعه
زرینشــهر گفت :کشــاورزان عزیز هنوز سردرگم
هستند و نمیدانند اگر کشت جایگزین داشته باشند
آیا به آنها آب تعلق میگیرد یا خیر .حجتاالسالم
قاسم باقریان با توجه به اظهار نظر برخی از افراد و
مسئوالن در خصوص کشــت جایگزین در لنجان
متذکر شد :امسال نیز همان قصه کشت جایگزین
مجدد مطرح شــده اســت؛ طرحی که بنا به گفته
خود کارشناســان به دوره  ۵ســاله نیاز دارد ،البته
جلسات متعددی تاکنون گرفتهشده و چانهزنیهای
بسیاری صورت گرفته است؛ اما کشاورزان عزیز هنوز
سردرگم هســتند و نمیدانند اگر کشت جایگزین
داشته باشــند آیا به آنها آب تعلق میگیرد یا خیر،
خب باید طرحهای کارشناســی شده را با همراهی
کامل کشــاورزان اجرا کنیم؛ با شــعار و بخشنامه
اتفاقی رخ نمیدهد.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان:

کشت جایگزین برنج ،سوددهی ندارد
یکی از اصلی ترین دالیل کشت برنج ،سوددهی این
نوع از کشت است که تقریبا هیچ کدام از گزینه ها
برای جایگزینی این نوع کشت نمی تواند کشاورزان
را به سود برنجکاری برساند .زعفران ،گیاهان دارویی
و یا غالت تنها در یک بازه زمانی امکان برداشــت
دارند و حتی گیاهانی مانند زعفران تا یک یا دو سال
توجیه اقتصادی ندارند به همین دلیل کشاورزان زیر
بار این نوع از کشت نمی روند .حسین محمدرضایی،
رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان با بیان
اینکه کشــاورزان از کشــتهای جایگزین راضی
نیســتند و این کشــتها جواب امرارمعاش آنها را
نمیدهد ،گفت :برنجکاری ســود بهتری نسبت به
کشت غله دارد.
به نظر می رسد امسال مسئوالن عزمی جدی برای
مقابله با برنج کاری در استان اصفهان دارند؛ اما باید
دید آیا ممنوعیت کشــت برنج در ســایر استان ها
مانند فارس ،چهارمحال و بختیاری و خوزســتان
نیز اجرایی خواهد شــد یا طبــق روال معمول این
اصفهانیها هســتند که باید همیشــه قربانی کم
آبی شوند.

نهادههای دولتی به دست تولید کنندگان واقعی مرغ میرسد
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت  :با اجرای مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه
تخصیص ارز دولتی به نهادههای دامی ،بیش از ۷۰درصد این نهادهها به دست تولید کنندگان واقعی میرسد.
زهرا فیضی گفت :به دلیل توزیع نامناسب نهادههای دولتی دستورالعمل جدید ،از  ۱۶اسفند ماه سال گذشته از
طرف وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد که بر اساس آن مرغداران و وارد کنندگان نهادهها برای ترخیص کاالهای
خود حتما باید تایید سازمان جهاد کشاورزی را داشته باشند .فیضی اضافه کرد :ستاد تنظیم بازار با احتساب اینکه
نهادهها با ارز ۴۲۰۰تومانی خریداری شده ،قیمت محصول نهایی را برآورد و اعالم میکرد ،اما قیمت تمام شده
مرغ برای تولیدکنندگان بیشتر از رقم اعالمی از سوی این ستاد بود زیرا بخش زیادی از نهاده مورد نیاز از بازار آزاد
تهیه میشد .وی هدف از اجرای این فرآیند را رسیدن نهادهها به دست تولید کنندگان واقعی عنوان کرد و گفت:
قبل از اجرای این دستورالعمل این اتفاق نمیافتاد؛ اما به زودی این اقدام عملی می شود.

مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شــرکت آب منطقهای اصفهان با بیان اینکه در محدوده چم
آسمان باغبهادران تخریب حدود  29محوطه ویالیی در دستور کار قرار گرفته است ،گفت :در محدوده
جاده ساحلی نباید ساختوسازی وجود داشته باشد ،البته اکنون به دنبال آزادسازی تصرفات غیرمجاز
در بستر زایندهرود هســتیم.احمدرضا صادقی اظهار کرد :تخریب ویالهای غیرمجاز ارتباطی به سیل و
رویدادهای اخیر کشور نداشــت و شرکت آب منطقهای طی چند سال گذشــته این موضوع و پیگیری
تخلفات را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه براساس سیاست شــرکت آب منطقهای از سال گذشته ،محدودههایی با عنوان «بازه»
را در حریم رودخانه در نظر گرفتیم ،افزود :در این محدودهها یک سری تخلفات و ویالسازیهایی انجام
شده که برخورد با آنها در دستور کار قرار گرفته است.
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بررسی آمارهای منتشــره وزارت صنعت،
معدن و تجارت نشــان می دهــد طی 10
ماهه سال گذشته  19هزار و  57فقره جواز
تاسیس صنعتی صادر شد که در مقایسه با
مدت مشابه در سال  96رشد 18/2درصدی
را نشان می دهد .مقایسه این ارقام با مدت
مشابه سال  96نشان دهنده افزایش81/1
درصدی در سرمایه گذاری و 21/1درصدی
در اشتغال است.
برپایه این گزارش ،بیشــترین تعداد جواز
تاسیس در استانهای ســمنان و خراسان
رضوی به ترتیب بــا یکهزار و  597و یکهزار
و  378فقره صادر شد.همچنین از  19هزار
و  57فقره جواز تاســیس صــادره در 10
ماهه  ،97بیشــترین تعداد مربوط به گروه
محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی با  2هزار
و  683فقره و پس از آن ســایر محصوالت
کانی غیرفلزی با  2هــزار و  304فقره قرار
دارد.باالترین ســهم پیش بینی ســرمایه
گذاری در گروه های صنعتی متعلق به گروه
کک و فرآورده های حاصل از نفت با سرمایه
 729هزار و  924میلیارد ریال با سهم 32/2
درصد از کل گروه ها بود.
بنابر این آمارها از تعداد پروانه بهره برداری
صادره 2 ،هزار و  591فقره آن ایجادی و 2
هزار و  272فقره آن توسعه ای بود.بیشترین
تعداد پروانــه بهره برداری صــادره در بین
استان های کشور مربوط به اصفهان با 492
فقره و کمترین آن استان خراسان شمالی با
 14فقره بود .باالترین میزان سرمایه گذاری
مندرج در پروانههای بهره برداری صادره را
استان هرمزگان با  193هزار و  434میلیارد
ریال با ســهم 40/7درصدی از کل سرمایه
گذاری در قالب پروانه بهره برداری را به خود
اختصاص داد.

بازار

جامدادی
20,000
تومان

دستگاه کاهش یافته است ،از سوی دیگر تالش ها برای کاهش قاچاق در
بازار گوشی های همراه نیز چندان موفق نبوده است .بررسی ها در اواخر
سال  ۹۷در زمینه ماجرای عرضه گوشیهای مسافری نشان داد درحالی
که در آمار گمرک تنها  ۱.۵میلیون دســتگاه گوشی به صورت رسمی
وارد کشور شده بقیه نیاز بازار از طریق گوشی های مسافری تامین می
شود .به این ترتیب با ثبت  ۲۰هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز
برآوردها نشان میداد طی یک سال حدود ۷تا  ۸میلیون دستگاه گوشی
تنها از طریق رویه مسافری وارد کشــور می شود .به عبارت دیگر سهم

واردات رسمی نسبت به مسافری یک به  ۷است .در حال حاضر با کاهش
شدید تقاضا ناشــی از افزایش قابل توجه قیمت ها شاهد جوالن دهی
گوشی های وارداتی از مسیر مسافری هستیم.
حضور پر رنگ موبایل های چینی در ایران
چینی ها با برند «هواوی» بخش بزرگی از بازار ایران را در اختیار دارند
و به شدت با شرکت هایی مانند سامسونگ در حال رقابت بودهاند؛ اما با
خروج ال جی ،سونی و سامسونگ از ایران حاال هواوی هم ورود گوشی
های خود به بازار ایران را کاهش داده است .اگرچه حاال هواوی به جهت
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28,000
تومان

جامدادی انار چاپ مدل PB025

بازار موبایل در سایه شایعه و واقعیت

تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران موجب شده تا بسیاری از برندهای
معروف جهانی عطای بازار پر سود ایران را به لقای آن ببخشند و ایران
را ترک کنند .عالوه بر برندهای لوازم خانگی پر فروشی مانند ال جی و
سامسونگ که فعالیت خود در ایران را به حداقل رسانده اند حاال شایعاتی
هم مبنی بر خروج برندهای خارجی موبایل از بازار ایران منتشــر شده
است .این زمزمه ها در حالی است که سال گذشته این بازار با برخی از بی
سابقه ترین بحران ها روبه رو بود .پس از اجرایی شدن طرح رجیستری که
عمال پای گوشی های قاچاق را از ایران کوتاه کرد ،ضبط و مصادره گوشی
های وارد شده به علت گران فروشی و کمبود گوشی در بازار هم در عمل
وضعیت یکی از پر معامله ترین بازارهای کشور را در رکودی بی سابقه
فروبرد .عالوه بر این افزایش قیمت موبایل هم موجب شد تا عمال خرید و
فروشها از رونق بیفتد .این وضعیت در حالی است که بازار موبایل ایران
تا پیش از این چیزی در حدود هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت و
بزرگ ترین برندهای موبایل دنیا در این بازار برای به دست آوردن سهم
خود رقابت های تنگاتنگی داشتند؛ اما به نظر می رسد هزینه های کار در
ایران موجب شده تا برندهای موبایل تصمیم به ترک کشورمان بگیرند؛
اما آیا این مسئله ممکن خواهد بود و در صورت رفتن شرکتهایی مانند
سامسونگ آیا چینی ها با برندهایشان در ایران خواهند ماند یا آنها هم راه
کره ای ها را در پیش خواهند گرفت؟
روزهای سرد بازار موبایل
مبادالت در بازار تلفن همراه ایران یکی از ســردترین روزهای خود را
سپری می کند .افزایش چند برابری قیمت های موبایل و افزایش سایر
هزینه های خانوار عمال خرید موبایل را از اولویــت های افراد در ایران
خارج کرده و به همین دلیل تقاضا در این بازار تقریبا نصف شده است .بر
اساس آمار ها تقاضا در این بازار از یک میلیون گوشی در ماه به  400هزار

اصفهان ،در صدر اشتغال
پیش بینی شده قرار دارد

مدیر دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای اصفهان:

توساز در جاده ساحلی زایندهرود ممنوع است
ساخ 

پریسا سعادت

آمارهای وزارت صنعت نشان می دهد؛

قیمت مناسبی که دارد ،بازار خوبی در میان برندهای دیگر پیدا کرده بود،
اما ازسال گذشته زمزمههای قطع همکاریاش با ایران شنیده میشد.
فروشندگان این برند میگویند« :شرکتهای هواوی همکاری خود را با
ایران قطع کردهاند و تبلیغاتی انجام نمیدهند ،برای همین کمکم باید
با این برند هم خداحافظی کنیم ».هــر چند هواوی و چین در ماه های
اخیر به دلیل آنچه همکاری مدیر مالی این شرکت برای دور زدن تحریم
های ایرانی می شد عمال با آمریکا و بخش وسیعی از همپیمانان آن وارد
یک جنگ تجاری شد؛ اما اینکه پس از این رویارویی حاال بخواهد از ایران
برود اندکی عجیب به نظر می رسد .یکی از مدیران هواوی در گفت وگو
با یک روزنامهفرانسوی اعالم کرده که احتمال اینکه این کمپانی به دلیل
همکاری با ایران و کر ه جنوبی در معرض تحریمهای آمریکا قرار گیرد،
بسیار ضعیف است و از اینرو چینیها همچنان به خرید تراشههای مورد
نیاز خود از کمپانیهای آمریکایی طی ســال جاری ادامه خواهند داد.
این مقام البته اعالم کرده که هواوی به عنوان یکی از قدرت های دنیای
موبایل ترسی از تحریم آمریکا در رابطه با فعالیت در بازار ایران ندارد و
می تواند با این تحریم ها مقابله کند .عالوه بر هواوی برندهای دیگری
نیز در ایران حضور دارند که البته انتظار می رود با خروج کره ای ها عمال
اقبال بازار به این گوشی ها افزایش یابد.
خارجیها جایی نمیروند
بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ،تصویری ،تلفن
همراه ،خارجی ها از ایران خارج نمی شــوند .ابراهیم درســتی در این
زمنیه می گوید :تا امروز هیچ یک از شرکتهای فعال در بازار ایران نامه
و اطالعیهای مبنی بر خروج از بازار ایران را اعالم نکردهاند و با توجه به
شرایط بازار به نظر نمیرسد که شرکتی حاضر به ترک این بازار باشد.
وی در رابطه با شایعات منتشره اظهار کرد :هر چند وقت یک بار شایعات
اینچنینی در بازار منتشر میشود؛ اما اینها تنها شایعهای بیش نیست و
بازار نسبت به این شایعات واکنشی نشان نمیدهد.

zayanderoud8108@gmail.com
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مغز اقتصادی

معرفی اپلیکیشن مالی

قوانین دست و پاگیر ،مانعی بر سر راه تولید
در استان اصفهان
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از دریچه آمار

« مغز ا قتصا د یچگو نهتصمیــم
میگیرد؟» کتابــی از دکتر آناهیتا
خرمــی بنارکی با همــکاری آذر
محمدزاده در زمینه نورومارکتینگ
و ســاختار تصمیمگیــری در مغز
افراد اســت .کتاب نورومارکتینگ
و تصمیمگیــری منبع مناســبی
است برای کسانی که عالقه مند به
یادگیری ،فراگیــری و بهکارگیری
علوم و فنون تازه هستند.
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397
خمینی شهر
 2/4شماره 1398/01/20 - 980720671898835 :آگهی های نوبتی سه ماهه
چهارم سال  1397مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت حوزه ثبتی شهرستان
خمینی شهر واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به موجب ماده دوازده قانون ثبت
اسناد و امالک ماده  59آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم سال
 1397تقاضای ثبت 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  72اصلی و فرعی زیر:
 -6967خانم صدیقه قاســم پور فروشــانی فرزند علی ششــدانگ قسمتی از
یکبابخانه به مســاحت  10/14مترمربع (ده مترمربع و چهارده صدم مترمربع)
که قسمتی از راهرو بوده و با پالکهای دیگر توام ًا به صورت خانه درآمده است.
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر  75اصلی و فرعی زیر:
 -11102آقای محمد زرکشان اصفهانی فرزند عبدالکریم ششدانگ یکبابخانه
مجزی شده از پالک  75/399به مساحت  685/25مترمربع
دهکده ورنوسفادران خمینی شهر  87اصلی و فرعی های زیر:
 -7098خانم لیال روغن چراغی ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی ششدانگ پالک
 87/7098که سابق ًا قســمتی از کوچه متروکه بوده به مساحت  23/80مترمربع
که با ششدانگ پالک  87/6064واقع در بخش  14ثبت اصفهان تشکیل یکباب
ساختمان تجاری مسکونی را داده است.
 -7100آقای احمدرضا ملک زاده فرزند محمدتقی نسبت به چهاردانگ مشاع و
خانم مرضیه ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع
از ششدانگ قسمتی از یک قطعه زمین پالک  7100فرعی واقع در ورنوسفادران
ال قسمتی از جوی متروکه
خمینی شهر  87اصلی بخش  14ثبت اصفهان که قب ً
بوده است به مساحت  51/45مترمربع که با ششدانگ پالک  87/5043توام ًا به
صورت یک قطعه زمین محصور می باشد.
اراضی صحرای جوی آباد خمینی شهر  99اصلی و فرعی زیر:
 -5137مجزی شده از  1460فرعی واقع در بخش  14ثبت اصفهان آقای عباس
جوانمرد جوی آبادی فرزند محمد ششدانگ یکباب انبار به مساحت  69مترمربع
که طبق رای هیات قانون تعیین تکلیف به شماره -139760302006014263
 1397/9/24مســتقر در ثبت خمینی شهر در ســهمش مفروز قرار گرفته است
که طبق گواهــی بایگانی تاکنون آگهی نوبتی پالک ثبت اولیه چاپ و منتشــر
نگردیده است.
اراضی صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر  107اصلی و فرعی زیر:
 -2691آقای محمدعلی کاظمی فرزند محمدرحیم ششدانگ پالک 107/2691
که سابق ًا جوی متروکه بوده به مســاحت  31/45مترمربع که با ششدانگ پالک
های  107/1705و  107/1076واقع در صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر
بخش  14ثبت اصفهان توام ًا تشکیل یکبابخانه را داده است.
اراضی صحرای کٌک موش اندان خمینی شهر  110اصلی و فرعی زیر:
 -3041فرعی مجزی شده از پالک  110/149واقع در بخش  14ثبت اصفهان
که ششــدانگ پالک فوق در اجرای قانــون تعیین تکلیف و بــه موجب رای
 1397/10/17-139760302006015259هیات در سهم آقای فتح اله حدادیان
خوزانی فرزند عبداله به مساحت  259/16مترمربع قرارگرفته و پس از یک سلسله
نقل و انتقاالت در پرونده به نامبــرده انتقال که طبق گواهی بایگانی ثبت آگهی
نوبتی آن بدست نیامده است.
اراضی صحرای بوستان سهم خوزان خمینی شهر  113اصلی و فرعی زیر:
-1284آقای عبداله بختیاری فرزند جبار نســبت به دو دانگ مشاع و آقای جبار
بختیاری فرزند عبداله نسبت به دو دانگ مشــاع و خانم فیروزه منصوری فرزند
نصراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از کوچه به مساحت 11/18
مترمربع که با ششــدانگ پالک  113/1049توام ًا تشــکیل یک قطعه زمین را
داده اند.
اراضی صحرای حاج رحمن ورنوسفادران خمینی شهر  117اصلی و فرعی زیر:
 -1028ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام یک قطعه زمیــن فاقد حدفاصل به
مساحت  1641/7مترمربع
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر  119اصلی و فرعی زیر:
 -1463آقای احمد غفوری فرزند حسین ششدانگ یک قطعه انبار قدیمی پشم
به مساحت  658/60مترمربع
اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر  121اصلی و فرعی های زیر:
 -722آقای احمد امیریوســفی فرزند محمدآقا ششــدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  240/72مترمربع
 -723آقای احمد امیریوسفی فرزند محمدآقا ششــدانگ یک قطعه زمین بایر
محصور به مساحت  235/43مترمربع
 -728آقای عبدالعلــی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به
مساحت  273/09مترمربع
 -729آقای بهرام تقی مومنی ورنوسفادرانی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به
مساحت  224/86مترمربع
 -730خانم عفت روح الهی فرزند نصراله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 250/46مترمربع
-731آقای جواد جمشیدی ورنوسفادرانی فرزند غالمعلی ششدانگ یک قطعه
زمین بایر محصور به مساحت  238/18مترمربع
 -732آفای محمدعلی روح الهــی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین
محصور به مساحت  271/27مترمربع وطبق اعالم شــهرداری خمینی شهر با
کاربری مسکونی می باشد.
 -733آقای محمدتقی عموتقی فرزند نوروزعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 246 /75مترمربع
-734خانم زیبا روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با
کاربری مسکونی به مساحت  251/94مترمربع
-735خانم زهرا روح الهی فرزند نصراله ششدانگ یک قطعه زمین محصور به
مساحت  253/42مترمربع
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر  159اصلی و فرعی زیر:
 -2991خانم شــهناز صالحی فرزند اهلل کرم ششــدانگ یکبابخانه احداثی به
مساحت  138/65مترمربع
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر  173اصلی و فرعی زیر:
 -799خانم طیبه حاجی حیدری ورنوســفادرانس فرزند علی ششــدانگ یک
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قطعه زمین محصور با کاربری مذهبی در محدوده خدماتی به مساحت 209/22
مترمربع
به موجب ماده  16قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1398/02/02
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  30روز 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
 16و تبصره ماده  17قانون ثبت رفتار خواهد شد .ضمن ًا طبق ماده  56آئین 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  30روز 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 اول1398/02/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/01 :
م الف 435283 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
 2/3به موجب ماده  11قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  59اصالحی آیین نامه
مربوط به امالک در سه ماهه چهارم سال 1397تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده
و همچنین شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظــارت ثبت و بموجب
اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف ) شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت انتشار آگهی در ردیف
منظور گردیده اند( .واقعات در بخش  5ثبت اصفهان)
 -5031/1-1آقــای اصغر کاظم زاده فرزند براتعلی ششــدانگ قطعه زمین به
مساحت  135/50متر مربع .
 - 5340/3 -2اقای محمود رضائیان خوراسگانی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  258/20متر مربع .
 - 6268/1 -3خانم محترم درستکار خوراسگانی فرزند محمد ششدانگ قسمتی
از خانه بمساحت  109/83متر مربع که با ششدانگ قسمتی از خانه تحت شماره
یک فرعی از 6267به مســاحت  62/43متر مربع تواما تشکیل یکباب خانه به
مساحت  172/50متر مربع داده است.
 -10038 -4اقای محسن دهقانی پوده فرزند حسین دوازده حبه مشاع از  72حبه
ششدانگ یکباب خانه بمساحت ششدانگ  461متر مربع.
 -11563/4 -5آقای علی رضا عمرانی شــهری فرزند عزیزاله نسبت به 1/77
دانگ مشاع و شــهربانو کرمی زوانی فرزند حسن نسبت به  4/23دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب خانه بمساحت  205/4مترمربع .
 - 11597/2 -6خانم زهره سلطانی قرانی فرزند علی شش دانگ یکباب خانه
مسکونی به مساحت  62/50مترمربع.
 - 11597/3 -7خانم نرگس ریزانه فرزند مصطفی ششدانگ قسمتی از یکباب
خانه به مســاحت  31/75مترمربع جهت الحاق به پالک  11591/23که تواما
تشکیل یکبابخانه را می دهد .
 -12036/18 -8اقای احمد شکوهی نژاد فرزند رمضانعلی ششدانگ یک باب
کارگاه به مساحت  170/60متر مربع.
 -12447/7 -9آقای جواد حجاری زاده فرزند محمد علی شش دانگ یکباب خانه
به مساحت  227/50مترمربع .
 -12710 - 10آقای علیرضا کاظمی فرزند علی اصغر تمامت  199/52ســهم
مشاع از  6431/25سهم ششــدانگ که بصورت یکباب ساختمان مسکونی به
مساحت  201/25متر مربع می باشد.
 - 12945/1 - 11آقای عباسعلی کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به  27حبه و
سه  -هفتم حبه مشاع و رحمت اله کیانی ابری نسبت به  20حبه و چهار – هفتم
حبه مشاع و طیبه کیانی فرزند عباسعلی نسبت به  10حبه و دو – هفتم حبه مشاع
و زهره کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به  3حبه و سه – هفتم حبه مشاع و هاجر
کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به  3حبه و سه  -هفتم حبه مشاع و حاجیه خانم
کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به 3حبه و سه – هفتم حبه مشاع وعزت کیانی
ابری فرزند مرتضی نسبت به 3حبه و سه – هفتم حبه مشاع از  72حبه شش دانگ
یکدرب باغ مشجر به مساحت  1882/21مترمربع .
 - 15192/2259-12خانم زهره فاتحی فرزند محمدرضا نسبت به چهار دانگ
مشاع و سید محمدرضا فاطمی فرزند ســید فضل اله نسبت به دو دانگ مشاع از
شش دانگ قسمتی از ساختمان به مســاحت  71/96مترمربع که تواما با پالک
 15192/2096تشکیل یکباب ساختمان مسکونی را میدهد و می بایست تجمیع
حدود گردد .
ردیف ب ) امالکی که بموجب رای هیــات نظارت یا بموجب اختیارات تفویضی
اگهی ان تجدید شده است  ( .ابنیه و امالک واقع در بخش  5ثبت اصفهان )
 - 5506/1 -1خانم فاطمه ستاری خوراســگانی فرزند حسین ششدانگ یک
باب خانه به مساحت  268/05متر مربع که در آگهی قبلی پالک ثبتی به اشتباه
 5504/1قید گردیده بود.
لذا به موجب ماده  16قانون ثبت اســناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج
در این آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی
که در ردیف الف می باشد  90روز ونسبت به ردیف ب بمدت  30روز دادخواست
واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره  2ماده واحده قانون
تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند و در صورتی که قبل از انتشار این
اگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد
از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده  16و

تبصره ماده  17قانون ثبت رفتار خواهد شد .ضمنا طبق ماده  56ایین 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  20قانون ثبت و
تبصره دو ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد
شد .این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در 2نوبت به فاصله  30روز و نسبت به
ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/02/02:
تاریخ انتشار نوبت دوم 98 /02/31:
م الف 430395:مهدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق
اصفهان
آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان امالک
واقع در قسمتی از بخش  5ثبت اصفهان :
 2/2به موجب ماده  – 11قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  – 59اصالحی آئین
نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه چهارم سال  – 1397تقاضای ثبت آنها
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت
محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود .
ردیف (الف)  :امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض
نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی  90روز می باشد .
 – 3395/1خانم زهرا دهقانی چم پیری فرزند غریبعلی ششدانگ قطعه زمین
محصور جای چاه و اسفریز به مســاحت  40/08مترمربع واقع در بخش  5ثبت
اصفهان
 – 4296اصلی آقای کام شاد مسلم فرزند جعفر نسبت به  6و  2/7حبه مشاع و
خانم چهره و شهره و فروزنده و ناهید و زهره نام خانوادگی همگی مسلم فرزندان
جعفر هریک نسبت به  3و  1/7حبه مشاع ( به استثنا بها ثمنیه اعیانی می باشد )
بیست و دو حبه مشاع از  72حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت  401مترمربع
واقع در بخش  5ثبت اصفهان .
 -4348/2حاجی میرزا عبدالحسین رهروی پوده فرزند مرحوم حاج محمدجعفر
ششدانگ قطعه ملک مزروعی که مساحت آن تقریب ًا دوازده قفیز که مع الواسطه به
موجب سند اصداق به شماره  66/6/24 - 72552دفترخانه یک اصفهان تمامت
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ به خانم مهری سعیدی زاده فرزند محمدعلی
صداق گردیده است واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 4348/2852آقای مجتبی معصومی فرزند حفیظ اله ششــدانگ یکباب خانه
به مساحت  129/79مترمربع مجزی شده از  4348/393واقع در بخش  5ثبت
اصفهان .
 - 4483/4224آقای فرج اله شــهری فرزند احمد ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  125/50مترمربع بر روی مستثنیات پالک  4483/178واقع در بخش
 5ثبت اصفهان .
 - 4483/4276آقای عباسعلی علی عسگریان دستجردی فرزند رحیم ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  145/60مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پالک
 4483/116واقع در بخش  5ثبت اصفهان که به موجب رأی شــماره - 3835
 97/7/21هیأت قانون تعیین تکلیف مفروز و مجزی گردیده است .
 - 5000/8837آقای مســعود عباس-زاده فرزند رحمت اله فرزند ســیف اله
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  95/56مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/8849خانم زهره قاســمی طالخونچه فرزند یعقوب ششدانگ یکباب
دکان به مساحت  33/90مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/10334خانم بتول چلمقانی قهیه فرزند جالل ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  142/96مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/18436آقای محمدجواد امیری فرزند علیرضا ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  84/50مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/20186آقای محمدقلی کریمی فرزند صفرعلی ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  158مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/25151آقای مرتضی کریمی فرد فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  65مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/25426خانم زهرا شــمس فرزند امامقلی ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  68/75مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/25692آقای عبدالرضا معتمدی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین
نیمه محصور به مساحت  100/33مترمربع مجزی شده از  5000/5048واقع در
بخش  5ثبت اصفهان
 -5000/25725آقای حیدرعلی هنرجو فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  110/95مترمربع واقع در بخش  5ثبت اصفهان
 - 5000/25747آقــای رســول شــاقلیان قهفرخــی فرزنــد بهمــن
ششــدانگ یکباب مغــازه بــه مســاحت  138مترمربــع واقــع در بخش 5
ثبت اصفهان
لذا به موجب ماده  16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نســبت به تقاضاهای مندرج در
ردیف (الف) از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا  90روز و نسبت به ردیف (ب) از
تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا  30روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید
 .در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید
از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا  90روز گواهی دادگاه را در مشعر به جریان
دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء
مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده  17قانون و ماده  86آیئن
نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد  .معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ،
در غیر اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم
تقدیم دادخواســت خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد  .ضمن ًا طبق ماده
 56آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس
تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق
ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد  .این آگهی نسبت به ردیف
(الف) در دو نوبت به فاصله  30روز نســبت به ردیف (ب) یک نوبت در روزنامه
زاینده رود درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/01 :
م الف 430898 :اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب
اصفهان
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آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال1397
ثبت اسنادوامالك شهرستان فريدونشهر
بخش  13ثبت اصفهان
 2/1به موجب ماده  11قانون ثبت اســنادوامالك وماده  59اصالحي آيين نامه
مربوط به امالكي كه درسه ماهه چهارم ســال 1397تقاضاي ثبت آنهاپذيرفته
شده و همچنین شماره هاي ازقلم افتاده و نيز آنچه طبق آراءهيأت نظارت ثبت
آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش13ثبت اصفهان را به شرح ذيل آگهي
می نماید
الــف ) امــاک و مســتغالت و ابنیــه فریدونشــهر پــاک  237اصلــی
و فرعی های ذیل:
 - 2628آقای مرتضی دارچیانی فرزند مصطفی قســمتی از ششدانگ يكباب
خانه به مســاحت  5/80مترمربع واقع در شــهر فريدونشــهر جزء بخش 13
ثبت اصفهان.
 -2636آقای یوسف جاودان فر فرزند غالم حسن قسمتی از ششدانگ یک باب
خانه به مســاحت 16/20مترمربع واقع در شهر فريدونشهر جزء بخش  13ثبت
اصفهان.
بموجب ماده  16قانون ثبت امالک چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در اين
آگهي واخواهی داشته باشــد باید ازتاريخ انتشار اولين نوبت آگهی  ،ظرف مدت
 90روز نسبت به آنهايي كه تقاضای ثبت شــده (بشرح ردیف الف) دادخواست
واخواهي خود را به اين اداره تسلیم و طبق تبصره 2ماده 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 تســلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهی
دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر برجریان دعوی
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید .اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعداز انقضاء
مدت مرقوم واصل شود بالاثراســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16وتبصره ماده
 17قانون ثبت رفتار خواهدشد.
ضمناً طبق ماده56آئیــن نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی درموقع تعیین حدود
درصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدودوحقوق
ارتفاقی مطابق ماده 20قانون ثبت وتبصره 2ماده واحــده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد.
این آگهی نسبت به ردیف الف وب دردونوبت بفاصله 30روز ونسبت به ردیف ج
فقط یک نوبت ازتاریخ انتشار نوبت اول درروزنامه زایندهرود درج و منتشر میشود.
تاريخ انتشارنوبت اول 1398/02/02 :
تاريخ انتشارنوبت دوم 1398/03/01 :
م الف 426063 :محســن مقصودی مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک
فریدونشهر
آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397
بخش  17ثبت اصفهان (اردستان)
 2/6به موجب مــاده  59اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی که در ســه ماهه
چهارم سال  1397طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط
به بخش  17بشرح ذیل آگهی می نماید.
بند الف -امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشتباه
موثری که در انتشــار آنها رخ داده و به موجب آرا هیات نظارت یا دستور اداری
مســتند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای  385و  386و 387
مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه  65منجر به تجدید آگهی شده اند.
ناحیه گرمسیر
شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر
 -291آقای مختار عســکریان فرد اردستانی فرزند محمد ســه دانگ مشاع از
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مع الواسطه از طرف ورثه بی بی آقاشاهی که
در اظهار نامه و آگهی نوبتی قبلی بجای نوروز علی عسکری فرزند محمد رحیم،
نوروز ولد رحیم اظهار و آگهی شده است.
ناحیه علیا
مزرعه دوک به شــماره  107اصلی علیا -آقای حمیدرضا باقری ،خانمها زهرا،
سمیه ،نسترن ،سهیال،فاطمه همگی باقری اردســتانی فرزندان عباس و ایران
بخشی همبری فرزند علی سی و هفت چهل و چهارم حبه مشاع از یک حبه و سی
و هفت چهل و چهارم حبه مشاع از  72حبه پالک مرقوم کما فرض ا ...طبق قانون
ارث مع الواسطه موروثی از طرف عباس باقری اردستانی که در آگهی نوبتی قبلی
بجای محمد بخشی همبری فرزند بخشــعلی ،محمد بخشعلی همبری اظهار و
آگهی شده است.
مزرعه توتیچه به شماره  143اصلی علیا -آقایان سهراب ،حسین و خانم ها پروین،
پوران ،همگی توانپور فرزندان خلیل و صدیقه توانپور و محترم معصومی ،پنج حبه
و یکصد و چهل و نه ،دویســت و چهلم حبه از هفت حبه و یک دهم حبه مشاع
از  72حبه پالک مرقوم مع الواسطه موروثی از خلیل توانپور کما فرض ا ...طبق
قانون ارث که در آگهی نوبتی قبلی بجای احمد فیــوج فرزند عبدا ،...حاج احمد
طوطی آگهی شده است.
به موجــب مــاده  16قانون ثبــت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک
منــدرج در این آگهــی واخواهی داشــته باشــد بایــد از تاریخ انتشــار اولین
آگهی ظرف مدت  30روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق
تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم 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
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف دعوی باید
گواهی را مشــعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تعلیم نماید .اعتراضات یا
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم وصل شود بالاثر است و مطابق
قسمت اخیر ماده  16و تبصره ماده  17قانون 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
 20قانون ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی
ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهی در دو نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان
درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/1 :
م الــف 430531 :خیرالــه عصــاری رئیــس اداره ثبــت اســناد و
امالک اردستان

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

No. 2677 | April 22, 2019 | 8 Pages

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  |2677دوشنبه  2اردیبهشت  16 | 1398شعبان 1440

5

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل
 2/5بموجب ماده  11قانون ثبت اســناد وامالک وماده  59اصالحی و آیین نامه
مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1397تقاضای ثبت آنها پذیرفته
ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت اســتان آگهی آنها باید تجدید شده و یا
شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش های حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب
در ردیف های الف وب به شرح آتی آگهی می نماید:
الف ) شماره پالک و مشخصات مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه
مربوطه قبل تنظیم وجهت انتشــار آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی
که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش  3آرا ن وبیدگل
شمارههای فرعی از پالک  2اصلی واقع درمزرعه ایوب اباد
 768فرعی :رحمت اله علی حاجی آرانی فرزند علی اقا ششــدانگ قطعه زمین
مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 3604مترمربع
 769فرعی :رحمت اله علی حاجی آرانی فرزند علی اقا ششــدانگ قطعه زمین
مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 5162مترمربع .
 770فرعی :رضا محمودیان فرزند داود ششدانگ قطعه زمین مزروعی (کاربری
کشاورزی)بمساحت 2420مترمربع
شماره فرعی از پالک  239اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
 12فرعی :دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش-
اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت
45/50مترمربع
شماره فرعی از پالک 243اصلی واقع در اماکن بیدگل بخش سه اران وبیدگل
243اصلی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اران وبیدگل-تصدی بر وقف
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مسجد مشهور به تربه بمساحت 9/09مترمربع
شماره فرعی از پالک 658اصلی واقع در اماکن بیدگل بخش سه اران وبیدگل
7فرعی:خانم فرنگیس کاشــغری بیدگلی فرزند احمد ششــدانگ قطعه زمین

بمساحت 93/35مترمربع
شماره فرعی از پالک 1693اصلی واقع در اماکن اران بخش سه اران وبیدگل
2و3فرعی:اقــای علی کرمی منفرد فرزند محمد علی ششــدانگ قســمتی از
یکبابخانه بمساحت 51/50مترمربع
شماره فرعی از پالک 1764اصلی واقع در اماکن اران بخش سه اران وبیدگل
1و3و4و7فرعی:اقایان حمیدرضا و علیرضا و خانمهــا مریم و زهراو معصومه و
اعظم و فاطمه همگی حمیدی ارانی فرزندان مرحوم نعمت اله و خانم علیا بقال
ارانی فرزند نصراله کما فرض اله دوسهم از پنج سهم ششدانگ یکباب اطاق و
تحتانی بشماره پالک 1فرعی و ششدانگ محل دوباب تحتانی بشماره 3فرعی و
ششدانگ محل یکباب اطاق و تحتانی بشماره 4فرعی و ششدانگ یکباب اطاق
و تحتانی بشماره 7فرعی همگی مجزی از 1764اصلی به انضمام دوپنجم از سه
و نیم دانگ مشاعات خانه
شماره فرعی از پالک 1916اصلی واقع در اراضی اران و بیدگل بخش سه اران
و بیدگل
22فرعی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران وبیدگل-تصدی بر وقف.
ششدانگ یکباب مسجد مشهور به جمال اباد بمساحت 687مترمربع
شماره فرعی از پالک 2637اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل
9837فرعی:محمد فخرزاده فرزند علی و خانم زهرا غیاثیان ارانی فرزند محمد
(بالمناصفه)ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 105مترمربع
شــمارههای فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اراندشت اران بخش سه اران
وبیدگل
1958فرعی:خانم معصومه سقائی ارانی فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه
بمساحت113/50مترمربع
1957فرعی:اقای مصطفی مهرابادی ارانی فرزند رضا و خانم بهاره برجیس ارانی
فرزند علی(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/50مترمربع
1959فرعی:خانم زینب سردســته ارانی فرزند احمدرضا ششدانگ یکبابخانه
بمساحت132/50مترمربع

1960فرعی:روح اله خدمتی بیدگلی فرزند علی و خانم معصومه روحانی رصاف
(بالمناصفه)ششدانگ یکبابخانه بمساحت 72مترمربع
شماره فرعی از پالک 2649اصلی واقع در اراضی مزرعه مبارکه اران بخش سه
اران وبیدگل
505فرعی:ابوالفضل نشــاطی ارانی فرزند علیرضا ششدانگ قسمتی از یکدرب
باغ محصور و مشجر با کاربری کشاورزی بمساحت 1650مترمربع با حق عبور
از 410فرعی
شماره فرعی از پالک 2703اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش سه اران وبیدگل
573فرعی :خانم زینب باصری ارانی فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه با کاربری
مسکونی بمساحت 165مترمربع
شماره فرعی از پالک 2718اصلی واقع در اراضی کناره روستای کاغذی بخش
سه اران وبیدگل
1022فرعی:اقای محمود قربانی فرزند محمد ششــدانگ قطعه زمین مزروعی
بمساحت 1424/73مترمربع
شــماره فرعی از پالک 2690اصلی واقع در مزرعه عبداله اباد اران بخش ســه
اران وبیدگل
2690اصلی:اقایان محمود حمامی ارانی فرزند محمد و احمد حمامی ارانی فرزند
محمد (بالمناصفه)تمامی یکصدودوازه سهم و نیم مشاع از 1200سهم ششدانگ
اراضی مشاعی مزرعه عبداله اباد اران
شماره فرعی از پالک 3122اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3122اصلی:اقای عبداله عبداله پور بیدگلی فرزند ابراهیم و خانم عزت سلمانی
بیدگلی فرزند غالم (بالمناصفه)ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147/85مترمربع
شماره فرعی از پالک 3123اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3123اصلی:خانم معصومه قدیریان ارانی فرزند اقا محمد ششدانگ یکبابخانه
وباغچه متصل به ان بمساحت 469مترمربع
شماره فرعی از پالک 3124اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3124اصلی:خانم زهرا بیک ارانی فرزند حسن ششدانگ قسمتی از یکبابخانه و

دوباب دکان متصل بهم بمساحت 156/50مترمربع
شماره فرعی از پالک 3125اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه اران و بیدگل
3125اصلی:خانــم معصومه ارباب پــور بیدگلی فرزند رحمت اله ششــدانگ
یکبابخانه بمساحت 220/80مترمربع
امالک و ابنیه بخش 4اران وبیدگل
شــمارههای فرعی از پالک 14اصلی واقع در اراضی علــی اباد مرکزی بخش
چهار اران وبیدگل
1598فرعی:خانم مریم کاظمی علی ابادی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین
مزروعی بمساحت 785/40مترمربع
1599فرعی:خانم مریم کاظمی علی ابادی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین
مزروعی بمساحت 1475/60مترمربع
بموجب ماده  16قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج
قسمت( الف) این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت  90روز ونسبت به بند
(ب) ظرف مدت  30روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق
تبصره  2ماده واحده قانون تعین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت  ،معترض
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره
تسلیم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی
دادگاه مشــعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید  .اعتراضات و یا
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم و اصل شود بال اثر بوده ومطابق
قسمت اخیر ماده  16و تبصره  17قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56
قانون ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی ثبت
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز از تاریخ انتشار بشرح
ذیل در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/2/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/1:
م الف 437092 :عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد آران و بیدگل

فاد آراء
 2/7آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای
فاقد سند رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آگهی مفــاد آراء «قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای
فاقد ســند رســمی» که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل
اختالف مســتقردراداره ثبت اســناد و امالک اردســتان صــادر گردیده و در
اجرای ماده 3قانون مذکــور در دو نوبت به فاصلــه ی  15روز از طریق روزنامه
های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شــود و در روســتاها عالوه بر انتشــار
آگهی  ،رأی هیئت باحضور نماینده شــورای اســامی روســتا در محل الصاق
می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردســتان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاريخ
تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نموده و گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت اردستان
تســليم نمايند ،در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه
اســت .در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره ثبت مبادرت به صدور
سندمالکیت می نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای اصالحــی شــماره  139760302032000120مــورخ 97/11/23
خانم پریســا فتوحــی الســیبی فرزند حســین ششــدانگ یک بــاب خانه
احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 87اصلــی علیا واقــع در اردســتان
مزرعه مونیه بخــش هفده ثبــت اصفهان بــه مســاحت  294/16متر مربع
انتقال رســمی (بــه عنوان صــداق) از طرف خانم ســکینه فتوحی الســیبی
مالک رسمی .
 -2رای شماره  139760302032000126مورخ  97/12/14اقای سید حسین
حسینی فرزند سید علی اصغر ششــدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی
از پالک 105اصلی علیا واقع در اردستان روستای سنجدستان بخش هفده ثبت
اصفهان به مساحت  246متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/01/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/02 :
م الف 409706 :خیر اهلل عصاری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
مفاد آراء
 2/8آگهــی مفــاد آراء «قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی» هیات حل اختالف مســتقردراداره ثبت اسناد
وامالک زواره
آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد
سند رســمی» که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف
مستقردراداره ثبت اســناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده  3قانون
مذکور در دو نوبت بــه فاصله ی  15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و
محلی آگهی می شود ودر روستاها عالوه بر انتشــار آگهی ،رأی هیئت باحضور
نماینده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی
که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و
امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف
يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند ،در اين صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکند،اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید .صدور سند مالکیت مانع
ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای شــماره  139760302021000157مــورخ -97 /12 /16
آقــای کاظــم رجبــی فرزنــد خــداداد بــه شــماره ملــی 0066756995
ششــدانگ یکبابخانه احداثــی بر روی قســمتی از مزرعه ذاقــل  109اصلی
دهســتان ســفلی بخش  17ثبت اصفهــان به مســاحت  64/50متــر مربع
می باشد خریداری عادی مع الواسطه از عباس رحمتی زاده ذاقلی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/01/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/02 :
م الف 413781 :ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تحدید حدود اختصاصی
 2/9شماره 98/1/26-98/2027002274 :چون تحدید حدود ششدانگ یکباب
خانه پالک  3426فرعی از  7897اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق
رای شماره  139760302027007475مورخ  1397/08/12از طرف هیات حل
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک
مرقوم به نام زهره نصیری پزوه فرزند نصراله کدملی شــماره 1291630201
صادره از اصفهان با توجه به اینکــه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی
نبوده اســت اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ  1398/02/25روز
چهارشنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و
طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی
اقدام و گواهی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتی ارائــه نماید در غیر این
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
مالف 434749:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان (264
کلمه 2 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/10شــماره 98/1/26-98/2027002387 :چون تحدید حدود ششــدانگ
یکباب خانه شــماره پــاک  7897/3408واقع در بخش  5ثبــت اصفهان که
طبق پرونده ثبتی به نام آقای عبدالحســین امینی پزوه فرزند محمد در جریان
ثبت است و رای شــماره  139760302027003449مورخ  97/03/31هیات
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به
ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود
اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به اســتناد ماده  13آیین نامه قانون
مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ  98/02/30ســاعت  9صبح در محل
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین
و صاحبان امالک مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقــدام و گواهی طــرح دعوی خود را
به این منطقه ثبتی ارائه نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت
را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبت بــدون توجه
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایت مقــررات ادامــه خواهــد داد.
مالف 435097:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان(258
کلمه 3 ،کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/11شــماره 98/1/26-98/2027002294 :چون تحدید حدود ششــدانگ
یکباب خانه پالک 2فرعی از  6766اصلی واقع در بخــش  5ثبت اصفهان که
طبق رای شــماره  139760302027008184مورخه  97/09/5از طرف هیات
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت
به ملک مرقوم به نام آقای غالمرضــا فرهادی تبار فرزند محمد علی به ش.ش
 9349و کدملی  1283795361صادره اصفهان نســبت ششدانگ یکباب خانه
صادر گردیده با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده
است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده  15قانون ثبت تحدید حدود ملک
مرقوم در روز شنبه مورخه  98/02/28ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان
امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا

سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه
نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
خواهد داد .مالف 434752:شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق
اصفهان( 267کلمه 3 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/18شــماره 1271/97 :حــل  ، 11مشــخصات محکــوم علیه:نــام و نام
خانوادگی:ذبیــح اله اســماعیلی  ،نام پدر :محمد ،نشــانی :مجهــول المکان ؛
مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :علیرضا زیاری  ،نــام پدر :محمد ،
نشانی :خمینی شهر میدان شــهدا ابتدای خ کهندژ خرازی گلها ،محکوم به:به
موجب رای شــماره  2078تاریخ  97/10/10حوزه یازدهم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ شــصت میلیون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و
هفتصد و نود هزار ريال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواســت  97/6/21لغایــت زمــان پرداخــت در زمــان اجــرا در حــق
خواهــان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حــق صندوق دولــت در ضمن رای
صادره غیابی می باشــد .ماده 34قانون اجــرای احکام :همین کــه اجرائیه به
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به
موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که
خود قادر بــه اجرای مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع
دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 435337 :ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف
خمینی شهر ( 218کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/19شماره 2949/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی
مهستان ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت 05:00
بعدازظهر روز یکشــنبه مورخه  ، 1398/03/12مشخصات خواهان-1 :نام و نام
خانوادگی :سمیه عســکری  ،نام پدر :غالمعلی  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر
ک 34؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی آقابابایی دستگردی ،
نام پدر :علی  ،خواسته و بها :مطالبه وجه چک به شماره  117046مورخ 97/2/15
عهده بانک صادرات گواهینامه عدم پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت  ،گردش
کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق
ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده
است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف435689 :
رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر ( 204کلمه 2 ،کادر)
مزایده
 2/20در پرونده کالســه  323/97اجرای احکام حقوقی شــورای شهرســتان
فریدونشهر در نظر دارد جلسه ای در خصوص فروش یک دستگاه خودرو سواری
پژو جی ال ایکس  405به شــماره انتظامــی  438س  82ایران  47مدل 1391
شماره شاسی  NAAM 101 CA 7 CE 373781شماره موتور 12490262449
رنگ خاکستری متالیک برگزار نماید .قیمت پایه مزایده 290/000/000 :ریال
تاریخ و ساعت مزایده 98/2/29 :ســاعت  ،10/30محل برگزاری مزایده :دفتر
اجرای احکام شورای حل اختالف فریدونشهر ،اتاق شماره  -1 ،19در زمان بازدید
مشاهده شد بدنه سمت راســت خوردگی دارد و همچنین بعلت وضعیت باطری
موتور روشن نشد بنابراین اظهار نظر در خصوص وضعیت فنی خودرو مشخص
نیست -2 .با نگرش به وضعیت ظاهری و مدل و ماندگاری پارکینگ نوع رنگ
خودرو یاد شده (خاکســتری متالیک) اثر تابش خورشــید در فضای باز در حال
حاضر قیمت پایه برای انجام مزایده مبلغ  290/000/000ریال معادل بیســت
و نه میلیون تومان برآورد می گردد .متقاضیان می تواننــد  5روز قبل از مزایده

از مال مورد مزایده بازدید و در مزایده شــرکت نمایند .مورد مزایده به شخصی
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته میشود .ده درصد از مبلغ پیشنهادی
فی المجلس و مابقی آن ظرف مدت یک مــاه از برنده مزایده اخذ و مورد مزایده
در موعد مقرر نسبت به پرداخت تتمه بهای مال اقدام نکند .سپرده او پس از کسر
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .مالف 436347:شعبه اول
اجرای احکام مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
( 238کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 2/21شــماره 97/678 :ش ح  2به موجب درخواست اجرای حکم آقای محسن
احمدیان بعنوان وکیل آقای ابراهیم قاسمپور فرزند غالمرضا در خصوص پرونده
کالسه  97/678ش ح  2به شــماره دادنامه  958صادره از شــعبه دوم شورای
حل اختالف دهاقان محکوم علیــه مرتضی قلیانی محکوم بــه پرداخت مبلغ
 120/000/000ریال بابت  4فقره چک به شماره  009711مورخ  96/04/25و
شماره  009549مورخ  96/02/25و شماره  009550مورخ  96/01/30و شماره
 009548مورخ  96/01/25و احتســاب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید
چک ها تا زمان اجرای حکم و مبلغ  5/580/000ریال بعنوان هزینه دادرســی
و حق الوکاله و پرداخت مبلغ  6/000/000ریال بعنوان نیم عشر اجرایی در حق
صندوق دولت .محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه -1:ظرف ده روز
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)-2 .ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد -3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود( مواد  8و 3
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم
کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را
در پی دارد( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون
نحوه اجرای محکومیــت مالی  -5 )1394انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم
به یا هر دو مجازات می شود (ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم
علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی .)1394
مالف 435908 :شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان ( 421کلمه 4 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 2/22شــماره صادره 1398/1/25 -1398/31/560149 :نظر به اینکه آقای
علیرضا عبدالباقی عطاآبادی فرزند جعفر با ارائه  2برگ استشهاد محلی که هویت
و امضا شهود رسما توسط دفترخانه شــماره  59دهاقان به شماره  37002مورخ
 1398/1/24گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره
 886فرعی از  125اصلی واقع در دهاقان بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 163
دفتر  224ذیل ثبت  6365به میزان ششدانگ به نام علیرضا عبدالباقی عطاآبادی
فرزند جعفر ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که به دلیل جابه جایی مفقود
گردیده است .اینک آقای علیرضا عبدالباقی عطاآبادی درخواست سند مالکیت
المثنی نسبت به ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده -120
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هر کس مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مزبور( غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  10روز به
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا
سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و
به متقاضی تسلیم خواهد شد .م الف 434917 :زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت
اسناد و امالک دهاقان( 238کلمه 2 ،کادر)
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اعالم آمادگی منچستریونایتد
برای فروش لوکاکو
روزنامه تلگراف با انتشــار گزارشی مدعی شد با
توجه به تغییر و تحوالت گستردهای که سولسشر
وعده آن را داده بود ،یکی
از اولین کسانی که به
احتمال زیاد در این
تغییــر و تحوالت،
اولدترافورد را ترک
خواهد کــرد ،روملو
لوکاکــو خواهد بود.بر
اساس این گزارش باشگاههای اینترمیالن ،پاری
سن ژرمن و بایرن مونیخ از هواداران لوکاکو بوده
و یونایتد انتظار دارد با پیشنهادهای آنها مواجه
شده و با این باشــگاهها درباره شــرایط انتقال
او مذاکره کند.تلگراف اما احتمال درخواســت
اینترمیالن برای جذب لوکاکو را بیشتر میداند
به این دلیل که معتقد اســت آنتونیو کونته در
حال حاضر از شانس باالیی برای منصوب شدن
به عنوان سرمربی اینتر در فصل آینده برخوردار
اســت و کونته اگر به این ســمت منصوب شود
مسلما نسبت به جذب لوکاکو نگاه کامال مثبتی
خواهد داشت.

پیشنهاد سردبیر:

لژیونر محبوب برانکو در یک قدمی پرسپولیس
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مدافع ذوبآهن:

در حاشیه

در هر بازی محکوم به برد هستیم
هیچ تیمی در لیگ به اندازه ما این تیم را تحت فشار قرار نداده بود ولی
متأسفانه نتوانستیم پیروز شویم.وی باتوجه به عملکرد خوب این تیم
از زمان حضور علیرضا منصوریان و درخشش این تیم در لیگ قهرمانان
آسیا ،تصریح کرد :از وقتی منصوریان آمده ،شرایط بسیار بهتر شده،
خصوصا در مسائل روحی و روانی .در لیگ قهرمانان هم شرایط بچهها
به لحاظ روحی بسیار متفاوتتر از لیگ برتر است و در هر بازی محکوم

مدافع تیم ذوبآهن درباره تساوی بدون گل تیم ذوبآهن اصفهان
مقابل پرسپولیس اظهار داشت :ابتدای بازی با کمی حاشیه شروع و
جایگاه هواداران ما عوض شد .پرسپولیسیها همه کار کردند تا سه
امتیاز بازی را به دست بیاورند؛ اما خوشبختانه بچهها سرحال بودند و
نمایش خیلی خوبی در این بازی داشتیم .حمید ملکی افزود:هدف ما از
ابتدای بازی این بود که روی دروازه پرسپولیس فشار بیاوریم و به نظرم

به برد هستیم .شرایط لیگ قهرمانان فرق میکند و همه تیمها واقعا
فوتبال بازی میکنند.حمید ملکی در مورد دیدار روز سهشنبه این
تیم مقابل الوصل امارات یادآور شد:صددرصد در این بازی هم برای
پیروزی به زمین خواهیم رفت .هدفمان این است که به عنوان تیم
اول از گروهمان صعود کنیم تا در مرحله بعد کار راحتتری داشــته
باشیم؛ به همین دلیل با تمام توان برابر الوصل بازی خواهیم کرد.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد:

بضاعت هندبال ساحلی در اصفهان بسیار باالست
سمیهمصور
چند سالی اســت که هیئت هندبال استان
اصفهان همزمان با هفته نکوداشت اصفهان
اقدام به برگزاری مسابقات هندبال ساحلی در
پارک ساحلی ناژوان می کند که برگزاری این
رقابت ها توانسته نقش موثری در پیشرفت
این رشته ورزشی در استان داشته باشد؛ به
طوری که بیشــترین نفرات ترکیب تیم ملی
هندبال ساحلی کشور را بازیکنان اصفهانی
تشکیل می دهند و نصف جهان را به استانی
شاخص در رشته هندبال ساحلی تبدیل کرده
است .به بهانه برگزاری هفتمین دوره مسابقات
هندبال ســاحلی هفته نکوداشت اصفهان،
گفت وگویی را با حسن افتخاری ،رییس هیئت
هندبال استان درباره کم وکیف این رقابت ها
ترتیب دادیم.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان در گفت وگو با
زاینده رود با بیان اینکه برگزاری مسابقات هندبال
ساحلی در سال های اخیر با استقبال خوبی از سوی
سایر استان ها همراه بوده است ،می گوید :هفتمین
دوره این رقابت ها از  5تا  7اردیبهشت ماه در پارک
ساحلی ناژوان اصفهان برگزار می شود.
حسن افتخاری با اشــاره به اینکه سطح باالی این
مســابقات به گونه ای اســت که قرار است در این
دوره از رقابت ها تیم ملی عمان در رده بزرگساالن
حضور داشته باشد ،می افزاید :این مسابقات در دو

تراشتگن به خاطر همدردی با
دخیا شادی نکرد!
دروازهبان آلمانی باشگاه بارســلونا ،مارک آندره
تراشــتگن میگوید در دیــدار دو تیم بارســا
و منچســتریونایتد در بــازی برگشــت مرحله
یکچهــارم نهایی لیگ
قهرمانــان کــه با
پیروزی  0-3بارسا
و صعــودش بــه
نیمهنهایی به پایان
رسید ،بعد از گل دوم
بارسا که توسط لیونل
مســی و با اشــتباه بزرگ داوید دخیا سنگربان
یونایتد به ثمر رسید به دلیل اینکه میدانسته دخیا
در آن لحظات چه میکشد با او همدردی کرده و
خوشحالی نکرده اســت.در صحنه مورد اشاره،
شوت نسبتا ساده مسی از بیرون محوطه جریمه
از زیر بدن دخیا عبور کرد و وارد دروازه یونایتد شد
تا بارسلونا  0-2از یونایتد پیش بیفتد؛ البته بارسا
در ادامه یک گل دیگر به ثمر رساند تا این بازی را
 0-3پیروز شده و در مجموع با نتیجه  0-4یونایتد
را از پیش رو برداشته و به نیمهنهایی صعود کند.

بخش بانوان و آقایان و در سه رده سنی بزرگساالن
و نوجوانان برگزار میشــود که طبق اعالم آمادگی
تیمها متجاوز از  50تیم در این دوره از مســابقات
شرکت میکنند.
وی برگزاری مسابقات میان دانش آموزان رده اول
متوســطه را از ویژگی های ایــن دوره از رقابت ها
دانســته و عنوان می کند :ما تالش کــرده ایم تا با
برگزاری این رقابت ها در این رده ســنی به صورت
پایلوت ،امکان حضور رشــته هندبال ساحلی را در
مسابقات آموزشگاه های کشور در سال های آینده
فراهم کنیم که برگزاری ایــن رقابت ها در این رده

سنی موجب می شــود تا ما با شناسایی استعداد ها
بتوانیم ترکیب شایســته ای را برای تیم ملی جهت
حضور در مســابقات هندبال ساحلی در سال آینده
همچنین المپیک  2022سنگال داشته باشیم.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان که سرمربیگری
تیم ملی ســاحلی ایران را نیز بر عهده دارد ،درباره
برنامــه های پیش رو تیــم ملی و نحــوه انتخاب و
گزینش بازیکنان تیم ملی نیز به زاینده رود میگوید:
با توجه به اعزام تیم ملی ساحلی به مسابقات آسیایی
که از  25خردادماه تا  1تیرماه در چین برای کسب
سهمیه  2020برگزار میشود ،برای اینکه انتخابات

بهتری داشته باشیم و بیشــتر بازیکنان را زیر نظر
بگیریم ،کشــور را به چند منطقه تقســیم کردیم
تا تعداد بیشــتری را جذب کنیم؛ به همین منظور
چندین اردو در مناطق مختلف کشور برگزار شد که
نفرات برگزیده اردوی منطقه مرکزی -که در اصفهان
برگزار شــد -با نام تیم منتخب منطقه مرکزی در
مسابقات نکوداشت هفته اصفهان شرکت میکنند،
تیمهای مناطق دیگر نیز به همین روال در مسابقات
هفته اصفهان شرکت میکنند ،منطقه شمال غرب
به نام ارومیه ،منطقه شــمال به نام گیالن ،جنوب
کشور به نام برازجان بوشــهر ،بندرعباس و منطقه
شرق نیز با نام زغالسنگ طبس در مسابقات حضور
خواهند داشت.
افتخاری می افزاید :در پایان این مسابقات با بررسی
عملکرد تمامی بازیکنــان در تیمهای مناطق20 ،
نفر را به اردوی تیم ملی دعــوت خواهیم کرد تا در
اردوهای تیم ملی که از  10اردیبهشتماه آغاز و تا
 25خرداد ادامه دارد ،شرکت کنند.
رییس هیئت هندبال استان اصفهان درباره وضعیت
رشته هندبال ساحلی در استان نیز میگوید:هندبال
ساحلی اصفهان سال گذشــته در تمامی ردهها از
نونهاالن تا بزرگســاالن در بخش آقایــان قهرمان
کشــور شــد و در بانوان هم سوم شــدیم .بضاعت
هندبــال ســاحلی در اصفهان بســیار باالســت و
این به دلیل همکاری خوب ســازمان شــهرداری
اصفهان ،هیئت هندبال ،باشــگاهها و اسپانســرها
با یکدیگر است.

تاتنهام سه برابر گرانتر شد!
باشــگاه تاتنهام انگلیس که چهارشنبه شب در
جریان رقابت های لیگ قهرمانــان اروپا در یک
بازی دیدنی و تماشایی منچسترسیتی را حذف
کرد و به نیمه نهایی رسید ،طی همه این سالها
در رقابتهــای اروپایی
و داخلــی افتخار و
قهرمانــی خاصی
بهدســت نیاورده.
همین باعث شده
رقبــای اســپرز در
فوتبــال انگلیس مدام
به هواداران این تیم طعنه بزننــد .با این حال اما
تاتنهامی که در فصل جــاری حتی یک دالر هم
خرج نکرد و با همان بازیکنان فصل گذشــته به
کار خودش ادامه داد ،طبق اعالم ســایت معتبر
ترانســفرمارکت با افزایش ارزش روبهرو شــده.
ارزش باشگاه تاتنهام از سال  2014تا به امروز سیر
صعودی طی کرده و از حدود  300میلیون یورو به
بیش از  800میلیون یورو رسیده است.

خریدهای ادامهدار گیتیپسند از مس سونگون

لژیونر محبوب برانکو در یک قدمی پرسپولیس

پس از مشخص شــدن ســرمربی جدید گیتیپســند ،این باشــگاه اقدام به عقد قرارداد با بازیکنان جدید
کرده است.در همین راســتا «حمیدرضا احمدی» با باشگاه گیتیپســند برای یک فصل به توافق رسید تا
به عنوان اولین بازیکن جدید گیتیپســند در فصل جدید معرفی شــود.احمدی پیــش ازاین در تیم مس
ســونگون حضور داشــت و با این تیم ،دو قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در جام باشگاههای آسیا را در
کارنامه خود ثبت کرده اســت .وی ســابقه حضور در تیم ملی را نیز دارد.در ادامه نقل و انتقالت و با توجه به
نحوه فعالیت ســرمربی جدید این تیم ،محمدرضا سنگســفیدی جزو اصلیترین گزینههای گیتیپسند
برای فصل جدید اســت و به احتمال زیــاد برای این تیم به خدمت گرفته شــود.تا این لحظه گیتیپســند
با برخی بازیکنان ســابق خود؛ یعنی ســپهر محمدی ،مســلم اوالدقباد و محمد شــجری تمدید قرارداد
کرده است.

وحید امیری ستاره تیم ملی ایران که پس از جام جهانی روســیه به ترابزون اسپور منتقل شد ،در زمان
حضورش در پرسپولیس همیشه جزو بازیکنان محبوب برانکو بود و سرمربی کروات عالقه و اعتقاد بسیار
زیادی به او داشت؛ اما لژیونر ایرانی نتوانست آنطور که در پرســپولیس و تیم ملی درخشید ،در ترابزون
هم عملکرد خوبی داشته باشــد و افت چشمگیری داشته است .از ســوی دیگر اختالف برانکو سرمربی
سرخپوشان با امید عالیشاه و جدایی احتمالی بشار رسن از پرسپولیس ،باعث شده تا سرمربی کروات به
فکر بازگرداندن ستاره محبوبش باشــد و ظاهرا خود امیری هم تمایل دارد تا فوتبالش را در ایران و تیم
سابقش ادامه دهد .با این تفاسیر دور از انتظار نیست که در پایان فصل و باز شدن پنجره نقلوانتقاالت،
امیری را بار دیگر با لباس سرخ و در ترکیب پرسپولیس ببینیم.

خطر محرومیت بیخ گوش سرخابی ها
حساســیت های حاکم در دور برگشــت رقابت های لیگ
قهرمانان آسیا به اندازه ای است که هیچ تیمی حاضر نیست
بدون حتی یکی از مهره های کلیدی خــود به مصاف رقبای
دیگر خود برود مانند تیم های اســتقالل و پرسپولیس که به
عنوان نماینده ایران در این دوره از رقابت ها حاضر هستند.

سرخ پوشــان پایتخت در حالی برای مصاف با نماینده کشور
عربستان حاضر میشوند که شش بازیکن این تیم در سه بازی
گذشته لیگ قهرمانان آسیا کارت زرد دریافت کردهاند و در
صورتی که در این بازی هــم کارت زرد بگیرند ،دیدار بعدی
این تیم را از دســت خواهند داد.سید جالل حسینی ،شجاع
خلیل زاده ،مهدی ترابی ،مهدی شیری ،بشار رسن و بودیمیر،
 ۶پرسپولیسی هستند که در معرض محرومیت از دیدار آینده

آگهی مزایده(نوبت اول)

کاریکاتور روز

فرار از سلفی!

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره  97/4619مورخ  1397/12/11شورای اسالمی شهر
اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
مساحت (متر مربع)

مبلغ پایه ماهیانه

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک شهید کبیرزاده (منطقه سه)

 10متر مربع

3/000/000

1/800/000

2

اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در ضلع غربی پارک کوهستان (منطقه یک)

 30متر مربع

7/500/000

4/500/000

3

اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع درضلع شرقی پارک کوهستان (منطقه یک)

 30مترمربع

7/500/000

4/500/000

4

اجاره مجموعه شهرک ترافیک با حاشیه فضای سبز واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان

 2300متر مربع

4/000/000

2/400/000

5

اجاره یک باب غرفه واقع در پارک الله(منطقه یک)

 35متر مربع

3/500/000

2/100/000

ردیف

مشخصات

پرسپولیس هستند.وریا غفوری ،امید نورافکن ،فرشید باقری،
محمد دانشــگر ،علی کریمی و میالد زکیپور شش بازیکن
اســتقالل هســتند که یک اخطار در پرونده انضباطیشان
ثبت شده و در صورت دریافت کارت زرد در این بازی ،دیدار
بعدی را از دســت خواهند داد؛ البته از این جمع فرشــید
باقری قطعا حضور ندارد؛ اما نامــش در میان تک اخطاری ها
خواهد بود.

6

اجاره یک واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری(منطقه پنج)

 15مترمربع

2/000/000

1/200/000

7

اجاره یک باب واحد تجاری واقع در طبقه فوقانی (ضلع شمال شرقی) تقاطع خیابان امام و میرداماد (منطقه دو)

 90متر مربع

4/500/000

2/700/000

8

اجاره فضای دو عدد تابلو تبلیغاتی چهار وجهی ساعت دار به ابعاد  1/20*3/80متر

 5متر مربع

3/500/000

2/100/000

9

اجاره فضای یک باب غرفه گل فروشی واقع در گلزار شهداء نجف آباد (منطقه یک)

 20مترمربع

3/000/000

1/800/000

10

اجاره فضای یک باب ایستگاه دوچرخه واقع در بوستان زندگی (منطقه یک)

 30مترمربع

2/500/000

1/500/000

د ِریک رپر کانادایی عکسهای متنوعی با فوتبالیســتها دارد و به تازگی رسانهها متوجه
شــدهاند کنار بازیکنان هر تیمی بوده ،آن تیم شکست خورده است! کاریکاتوریست سایت
گل ،بدیُمن بودن این خواننده را سوژه آخرین کارش کرده؛ در حالی که ستاره تیمهای حاضر
در نیمهنهایی لیگ قهرمانان حاضر نیستند با او عکس سلفی بگیرند.

لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مربوط تا تاریخ  1398/02/22در ساعات اداری به امور مالی سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی واقع در بلوار شهید محسن حججی فرهنگسرای خارون مراجعه نمایند .شماره تلفن تماس42658053 :

م الف438371 :

محمد مهدی فردوسی  -مدیر عامل سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

منصوریان در آستانه
ب آهن
تمدیدقرارداد با ذو 
علیرضا منصوریان پــس از برکناری امید نمازی
در اواخــر نیمفصل اول لیــگ هجدهم ،هدایت
تیم فوتبال ذوبآهــن اصفهان را برعهده گرفت
و تا االن این مربی موفق شــده نتایــج خوبی با
تیمش در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا کسب
کند.در همین ارتبــاط ،باشــگاه ذوبآهن که
عالقه زیادی بــه ادامه همکاری بــا منصوریان
دارد ،میخواهد قــرارداد ســرمربی موفق تیم
خــود را تمدید کند .قــرارداد فعلــی این مربی
در پایــان فصل به اتمام میرســد و مســئوالن
باشــگاه ذوبآهــن در تالش هســتند پیش از
پایان بازیها قــرارداد وی را تمدید کنند.بحث
تمدیدقرارداد منصوریــان ،اصلیترین موضوع
جلسه هفته آینده هیئت مدیره باشگاه ذوبآهن
خواهد بود.

درخواست عادل از هوادارانش:

شعار ندهید!

روز جمعه عادل فردوســی پور به دلیل جشن
امضای کتاب خودش ،مردم زیــادی را دور هم
جمع کرده بود.
مردمی که در روزهای بدون  90ســعی داشتند
با حضور در محل برگزاری جشن امضا ،عادل را
از نزدیک ببینند .در جریان این دیدار مردم می
خواســتند صدای حمایت خود را به گوش عادل
برســانند .آنها در بخشی از جشــن امضا ،اقدام
به سر دادن شــعار علیه مدیر شــبکه سه سیما
کردند .فردوســی پور اما بعد از چنین اتفاقی از
همه مردم خواســت که این کار را انجام ندهند.
عادل کــه از آنها می خواســت نظــم را رعایت
کننــد ،اعتقاد داشــت با چنیــن کاری چیزی
درست نمی شود.

جدایی قطعی انصاریفرد از
ناتینگهام در تابستان
ســایت  footballleagueworldپیشبینی
کرد که کریم انصاریفرد در تابستان از ناتینگهام
فارست جدا شود.
کریم انصاریفــرد یکی از بازیکنانــی بود که با
جدایی از المپیاکوس بــرای تقویت ناتینگهام به
این تیم پیوست ولی نتوانســت عملکرد خوبی
داشته باشد .دست و پنجه نرم کردن با مصدومیت
و زدن تنها یک گل ،نمیتواند فصل خوبی برای
مهاجمی باشــد کــه عــادت دارد در یک فصل
گلهای زیــادی برای تیمش به ثمر برســاند.او
البته این هفته عکسی از خود در باشگاه در فضای
مجازی منتشر کرد تا نشان دهد در شرایط خوبی
قرار دارد و میتواند به زودی آمادگی کامل خود
را به دســت بیاورد ولی با توجه بــه اینکه تنها
چند هفته تــا پایان رقابتها باقــی مانده ،بعید
اســت در این فصل کمک بیشــتری به تیمش
کند.
کریم انصاریفرد یکی از تغییراتی خواهد بود که
مارتین اونیل در تابستان به آن دست خواهد زد
و این بازیکن را از تیــم جدا خواهد کرد.در اینکه
انصاریفرد مهاجم خوبی است و گلهای زیادی
به ثمر رسانده شکی نیست ولی نتوانسته در تیم
جدید خــود ،توانمندیهایــش را اثبات کند و
همین میتواند عاملی برای جدایی او از ناتینگهام
باشد.

منهای فوتبال

آغاز مسابقات بینالمللی تنیس
 ITFجونیور در اصفهان
مســابقات بینالمللی تنیس آی تی اف جونیور
با عنوان (جــام والیــت) روز شــنبه به مدت
هشت روز در باشــگاه تنیس آپادانا آغاز شد.در
این رقابت ها که تا هفتم اردیبهشــت ماه ادامه
مییابد؛تنیســورهایی از کشــورهای روســیه،
جمهوری چــک ،تونس ،چین ،کویــت ،ترکیه،
هند و آلمان در کنــار نمایندگانی از ایران در دو
بخش دختران و پسران کمتر از  ۱۸سال در بخش
انفــرادی و دو نفره به مصــاف یکدیگر میروند.
ســرداوری این تورنمنت بر عهده مسیح صالح،
داور بینالمللی نشان سفید ایران است.
مسابقات تنیس جونیور با قابلیت درج امتیازات
و افزایش رتبه تنیســورهای کمتر از  ۱۸سال در
فدراسیون جهانی ،هر ساله در کشورهای مختلف
برگزار میشود.
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مراسم کلنگ زنی عملیات عمرانی « مجموعه
پلها و تقاطع غیر همسطح نصف جهان» صبح
پنجشنبه با حضور استاندار ،نماینده مردم در مجلس ،شهردار
و اعضای شورای شــهر با اعتباری بالغ بر  1220میلیارد ریال
برگزار شد .این طرح که دومین پروژه بزرگ حلقه حفاظتی
چهارم شهر به شمار می رود ،با مساحت  260هزار متر مربع،
یک و نیم کیلومتر از حلقه ترافیکی شهر را در منطقه  15در بر
میگیرد.این پروژه شامل پنج پل خواهد بود که طول پل اول
 ۴۹۵متر و طول پلهای دوم ،سوم و چهارم  ۵۰۰متر و طول پل
پنجم  ۱۳۰متر است؛ این پروژه دارای یک هزار و  ۴۰۰متر مسیر
کندرو ،همچنین دارای  ۵۳هزار مترمربع فضای سبز و ۱۵۳
هزار مترمربع مساحت آسفالت است که اجرای این طرح نیاز
به  ۱۷هکتار آزادســازی دارد.هزینه اجرایی پروژه مجموعه
پلهای تقاطع غیر همسطح نصف جهان  ۹۸۰میلیارد ریال و
هزینه آزادسازی آن  ۲۴۰میلیارد ریال برآورد شده است که در
مجموع همه هزینههای طــرح مجموعه پلهای تقاطع غیر
همسطح نصف جهان یک هزار و  ۲۲۰میلیارد ریال خواهد بود
که مدت زمان اجرای این طرح نیز  ۲۰ماه برآورد شده است.
دروازه ورودی شهر ،سامان می گیرد
معاون عمران شهری شهردار اصفهان در آیین آغاز عملیات اجرایی این
پروژه اظهار کرد :این پروژه بزرگترین پروژه تاریخ فعالیت شهرداری
اصفهان به شمار میرود که مدیریت شــهری برای اجرای آن اهتمام
ویژه دارد .وی گفت :از سالهای  ۷۳تا  ۷۹مطالعات زیادی در خصوص
ایجاد حلقه حفاظتی شهر انجام شده بود و سال  ۷۹مصوبه شورای عالی
برنامهریزی استان را دریافت کرد و این مصوبه از سوی استاندار وقت به
تمام شهرداریها و شهرستانهای مرتبط ابالغ شد.ایرج مظفر تصریح
کرد :از آن زمان تا سال گذشته که به طور جدی عملیات احداث حلقه
حفاظتی شهر در دستور کار قرار گرفت و آغاز شد ،اقدامات این پروژه
تنها در حد مصوبات و جلسات اداری باقی مانده بود .وی با بیان اینکه
مدیریت جدید شهری اصفهان در سال  ۹۶برای احداث حلقه حفاظتی
وارد عمل شد ،خاطرنشان کرد :حلقه حفاظتی شهر  ۷۸کیلومتر طول
مسیر دارد که  ۴۵کیلومتر آن در محدوده شهر و مابقی از شهرهایی
همچون برخوار ،خمینی شــهر ،دولت آباد ،خورزوق ،درچه و ابریشم
عبور میکند .مظفر ادامه داد :با توجه به مشکالت شمال شرق اصفهان
برای اتصال حلقه حفاظتی و حذف مشــکالت ترافیکی آن مقرر شد
شهرداری اصفهان به کمک سایر شــهرهایی که از نظر بودجه امکان
آزادســازی ندارند برود تا ادامه بلوار فرزانگان به تقاطع غیرهمسطح
در بزرگراه اردســتانی متصل و معضل چندین ساله ساکنان شمال
شرق برطرف شــود .وی با بیان اینکه آذرماه ســال گذشته احداث
تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی کلنگ زنی شد ،گفت:
عملیات احداث این پروژه تا کنون پیشرفت خوبی داشته و طبق برنامه
زمانبندی در حال اجراست.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با
بیان اینکه حلقه حفاظتی شــهر ۳۳ ،تقاطع غیر همسطح بزرگ در

شهردار اصفهان با اشاره به آغاز عملیات عمرانی « مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح نصف جهان » مطرح کرد:

غلبه بر رکود پروژه های عمرانی در اصفهان

مسیر خود دارد ،اظهار کرد :عرض این حلقه حفاظتی  ۷۶متر است که
متناسب با عبور از محلهای مختلف براساس مطالعات معاونت حمل
ونقل و ترافیک شهرداری و همچنین معاونت شهرسازی و معماری بر
اساس نقشههای ابالغ شده اجرایی خواهد شد .وی تاکید کرد :برای
آزادسازی مسیر حلقه حفاظتی نیاز به همکاری مردم داریم و درصدد
هستیم تا پنج سال آینده این رینگ راهاندازی شود.
مدیریت شهری با همدلی زمینه اجرای پروژه«نصف جهان»
را فراهم کرد
استاندار اصفهان در آیین آغاز عملیات اجرایی مجموعه پلها و تقاطع
غیرهمســطح نصف جهان اظهار کرد :مجموعه شهرداری در تامین
بودجه این پروژه مشــارکت خوبی داشــته و معاونت فنی شهرداری
نیز قول اجرای این پروژه را ظرف مدت  ۱۸ماه دادهاند.عباس رضایی
خاطرنشان کرد :مهندسان ،ســرکارگران ،پرسنل شهرداری روزها و
شبهای پراسترس و پرتالشی را برای اجرایی کردن این پروژه پیشرو
دارند که با همدلی و هم زبانی همینطور انسجام در میان بدنه مدیریت
شهری و اعضای شــورای شــهر این پروژه ظرف مدت تعیین شده
عملیاتی میشود.اســتاندار اصفهان تاکید کرد :پروژه پلها و تقاطع
غیرهمسطح با انســجام و هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته و امروز
شاهد کلنگ زنی این پروژه بزرگ شهری هستیم .وی تاکید کرد :مرکز
ثقل جمعیتی شــهر به لحاظ ترافیکی باید مورد توجه قرار گرفته و با
احداث زیرگذر و انجام سایر پروژهها مسئله ترافیک مرکز شهر نیز رفع
شود .رضایی افزود :خدمتگزاری در این مسیر به مردمی الیق که در
راه کشور خود  ۲۳هزار شهید دادند ،بسیار مهم و جزو وظایف مسئوالن
است.اســتاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد افتتاح
پروژههایی مشابه و در ابعاد وسیعتر در شهر اصفهان باشیم.
دو شیفته کار می کنیم و تعطیلی نداریم
شهردار اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد :این پروژه بزرگترین
پروژه سال جاری شهر اصفهان است که براساس زمان بندی از پیش
تعیین شده به اتمام خواهد رسید .قدرت ا ...نوروزی با بیان اینکه رینگ
حفاظتی اصفهان به طول  ۷۸کیلومتر اســت که  ۵۴کیلومتر آن در
محدوده شهر قرار دارد ،گفت :این رینگ یک حلقه به هم پیوسته یا یک
آزادراه دورتادور شهر اصفهان است که اجرای آن میتواند بار سنگین
ترافیک ناشی از تردد خودروهای سنگین را از نقاط مختلف شهر کاهش
دهد و سبب روان سازی ترافیک شــده همچنین در کاهش مصرف
سوخت و آلودگی هوا تاثیر گذار است.شهردار اصفهان ادامه داد :برای
تحقق رینگ حفاظتی باید همت را به کار گرفت تا شاهد روان سازی آن
در شهر باشیم ،البته از ابتدای فعالیت دوره جدید مدیریت شهری این

حصر وراثت
 2/23آقای ســید رحمت اله فاطمی دارای شناسنامه شــماره  113به شرح دادخواست
به کالســه  25/98ز این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان ســید حســین فاطمی به شناســنامه  232در تاریــخ 1382/3/19
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
پنج پسر به نام های  -1سید رحمت اله فاطمی به شــماره شناسنامه  -2 ،113سید علی
فاطمی به شماره شناسنامه  -3 ،179سید احمد فاطمی به شماره شناسنامه  -4 ،182سید
نجات اله فاطمی به شماره شناسنامه  -5 ،48سید احسان اله فاطمی به شماره شناسنامه
 85و یک دختر به نام مریم السادات فاطمی به شماره شناسنامه  183و یک همسر دائمی به
نــام طاهــره امامــی بــه شــماره شناســنامه  166و الغیــر .اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک مرتبــه آگهــی مــی نماید تا
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین
آگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد.
م الف 434631 :شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان (182
کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/24آقای یدا ...دادخواه تهرانی دارای شناســنامه شــماره  307به شرح دادخواست به
کالسه  50/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان فاطمه دادخواه تهرانی به شناســنامه  1731در تاریخ  97/6/10اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :یدا ...دادخواه
تهرانی ،ش.ش  -2 ،307قاســم دادخواه تهرانی ،ش.ش ( 15فرزنــدان ذکور متوفی)
 -3ایران دادخواه ،ش.ش  -4 ،9اشرف دادخواه تهرانی ،ش.ش  -5 ،106صدیقه دادخواه
تهرانی ،ش.ش  -6 ،57زهرا دادخواه تهرانی ،ش.ش ( 194فرزندان اناث متوفی) متوفی
به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 436470 :احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران ( 157کلمه،
 1کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/25خواهان آقای سید احمد دادور دادخواستی به خواســته تقاضای صدور حکم الزام
خواندگان ،حضور در یکی از دفاتر رســمی جهت انتقال سند رسمی مقطعی یک دستگاه
اتومبیل پیکان به شماره انتظامی  242-43م  56با احتساب هزینه دادرسی و خسارت وارده
مقوم به شش میلیون و سیصد هزار تومان به طرفیت خوانده علی اورش محمود صالحی
به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع
به شماره  52/98ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ  98/3/11ساعت  9صبح تعیین
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشد به
تقاضای خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گــردد که ازتاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانی
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسی تعیین شــده حضور یابد بدیهی
است در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ
خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد.
مالف 436897:شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران ( 202کلمه،
 2کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/26خواهان راضیه ابراهیمی فرزند ناصر دادخواستی به خواسته تقاضای الزام خواندگان
به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی ســواری پژو تیپ  Roaمدل  1385به رنگ
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مدیر عامل سازمان خدمات موتوری
شهرداری مطرح کرد:

خرید جرثقیل سنگین در
اولویت برنامه های سال ۹۸
مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری
اصفهان گفت :در ســال ،۹۷سه میلیارد تومان
اعتبار برای خرید تجهیزات مورد نیاز ســازمان
خدمات موتوری شهرداری اصفهان فراهم شد،
امسال نیز مبلغ پنج میلیارد تومان برای خرید
سایر ماشــین آالت مورد نیاز سازمان خدمات
موتوری در نظر گرفته شــده است.حسن نظام
زاده اظهار کرد :خرید ماشــینهای زباله کش
به دلیل فرسودگی ،جاروب خیابانی و جرثقیل
ت این ســازمان برای سال ۹۸
سنگین در اولوی 
قرار دارد همچنین خرید ماشین آالت عمرانی
از جمله کامیون ،کمپرسی ،بیل بک هو و لودر
نیز در اولویتهای بعدی سازمان است که خرید
آن با تامین اعتبار پنــج میلیارد تومانی محقق
میشود .وی با اشاره به اهمیت تامین جرثقیل
سنگین ،افزود :باتوجه به اینکه جرثقیل سنگین
در صورت بروز حادثهای در شهر برای جابه جایی
اشیای سنگین و انجام سایر فعالیتهای عمرانی
شهر مورد اســتفاده قرار میگیرد؛ اما متاسفانه
هنوز سازمان خدمات موتوری این وسیله را در
اختیار ندارد.

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

اجرای  60پروژه عمرانی
در منطقه یک

پروژه را به عنوان اولویت در برنامهها قرار دادهایم؛ اما از نمایندگان مردم
اصفهان در مجلس شورای اسالمی و همچنین استاندار اصفهان تقاضا
میکنیم برای شکل گیری کامل این حلقه کمک کنند تا شهرهای دیگر
از اعتبارات دولتی برخوردار شده و با شهرداری اصفهان برای تکمیل
حلقه حفاظتی شهر همراهی کنند .وی ادامه داد :اگر این اتفاق رخ دهد
بزرگترین رویداد حوزه شهرســازی در اصفهان رقم خواهد خورد و
امنیت تردد شهروندان تامینمیشود.
نوروزی تاکید کرد :بر اساس برنامه زمانبندی مجموعه پلها و تقاطع
غیرهمسطح نصف جهان ظرف  ۲۰ماه ساخته میشود؛ اما با اعتقاد به
توان و پشتکار پیمانکار و کارکنان حوزه عمران شهرداری اعالم میکنم
که از  ۲۹فروردین  ۹۸ظرف  ۱۸ماه آینده در هرشرایطی این پل ساخته
خواهد شد که البته این قاطعیت در ســخن گفتن به دلیل همکاری
مسئوالن و حمایت آنهاست که کار را برای ما آسان کرده و موانع را
از سرراه برداشته است .نوروزی ادامه داد :بارها برای رفع مشکالت به
تهران سفر کردیم و با مسئوالن مربوطه مذاکراتی انجام دادیم ،شهردار
منطقه نیز هر روز پیگیریهای الزم را انجام داد؛ شهرداری به تعهدات

نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی  779-43ص  53به انضمام کلیه خسارات قانونی
و دادرسی به طرفیت خوانده زهرا سمیعی به شــورای حل اختالف شعبه اول شهرستان
تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  46/98ثبت گردیده و وقت رسیدگی
به تاریخ  98/2/30ساعت  11تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان و دارای
آدرس و نشانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده
اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه رسیدگی تعیین شده حضور
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته
اتخاذ خواهد نمود .مالف 436553:شعبه اول شورای حل اختالف تیران ( 176کلمه،
 2کادر)
ابالغ تعیین وقت افراز
 2/27شــماره 98/1/26-139885602033000141 :نظر به اینکه خانم سودابه خلیل
زاده مالک مشاعی ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک  383فرعی از شماره یک -اصلی
واقع در طار جزء بخش  11حوزه ثبتی شهرستان نطنز ،به طرفیت آقای علی خلیلی طاری
و وراث خلیل خلیلی طاری برابر گواهی حصر وراثت  1387/1/27-383/791/87رئیس
شعبه  791دادگستری تهران به نام های صدیقه امیری طاری همسر و شهین خلیلی طاری
و حســن خلیلی طاری و کمال خلیلی طاری فرزندان ،خواستار افراز سهم مشاعی خود از
پالک مرقوم گردیده و اعالم نموده که از آدرس آنها اطالعی ندارد لذا باستناد قانون افراز
و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال  1357روز شنبه مورخ  1398/2/21ساعت 9
صبح جهت عملیات افراز تعیین و برابر ماده  17آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم
االجرا بدینوسیله از مالکین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می گردد در موعد مقرر
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و اقدامات
قانونی نخواهد بود .مالف 436318:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
نطنز ( 172کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/28خانم زینت جاللیان دارای شناسنامه شــماره  5946به شرح دادخواست به کالسه
 10/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
فخرالسادات حســینی جاللیان به شناســنامه  490در تاریخ  97/11/16اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1زینت جاللیان،
ش.ش  5946نسبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 437021 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز (مجتمع شماره
یک) ( 118کلمه 1،کادر)
حصر وراثت
 2/29خانم فاطمه حیدریان کرویه دارای شناســنامه شــماره  34به شرح دادخواست به
کالسه  62/98ح ش  2از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان شهناز محمدیان به شناســنامه  1886در تاریخ  1397/11/27اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :محمدقاسم محمدیان
فرزند شمسعلی به شــماره ملی ( 1199716261پدر متوفی)  -2فاطمه حیدریان کرویه
فرزند عبداله به شماره ملی ( 1199734772مادر متوفی)  -3سید احسان میرزائی دولت
آبادی فرزند سید محسن به شــماره ملی ( 5120096123پســر متوفی)  -4سید میثم
میرزائی دولت آبادی فرزند ســید محسن به شــماره ملی ( 5120080928پسر متوفی)
متوفی به جز نامبردگان فــوق فاقد ورثه دیگری می باشــد .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامــه ای از متوفــی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف
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خود برای پرداخت  ۲۳میلیارد تومان هزینه زمین و آزادسازی عمل
کرده است در این راســتا  ۱۷هکتار زمین مورد نیاز برای احداث پل
آزادسازی و در اختیار شهرداری قرار گرفته است .وی تاکید کرد :ما ابتدا
پل نمیسازیم و پس از آن در دادگاه به دنبال آزادسازی زمین باشیم
بلکه به دنبال این هستیم که بدون دغدغه کار را آغاز کنیم .وی عنوان
کرد :به مسئوالن شــهرداری اعالم میکنم که به صورت دو شیفت و
بدون توقف کار کنند و بدانند که تا  ۱۸ماه دیگر هرگز تعطیلی چند
روزه نخواهیم داشت البته به احترام برخی مناسبت ها از جمله شهادت
حضرت علی (ع) و تاسوعا و عاشورای حسینی کار تعطیل خواهد شد؛
اما تعطیالت چند روزه و بلند مدت نخواهیم داشت.
شهردار اصفهان همچنین در برنامه رادیویی«سالم اصفهان» اظهار
کرد :همزمان با شــرایط ســخت اقتصادی این روزها شاهد جشن و
تکاپوی عمرانی در شهر اصفهان هستیم و این اقدامات در شرایطی اجرا
می شود که برخی پروژه های عمرانی کشور به دلیل مشکالت اقتصادی
متوقف شده است؛ اما شهرداری اصفهان توانسته بر این رکود غلبه پیدا
کند و همه تالشگران عرصه عمرانی مشغول کار هستند.

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
م الف 435691 :شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقــان ( 172کلمه،
 2کادر)
تحدید حدود اختصاصی
 2/12شــماره نامه  1398/01/31-139885602033000167:چون تمامی ششدانگ
قطعه زمین مشجر دو قفیزی مشهور بادستان پالک شماره  1483فرعی از  -100اصلی
واقع در بخش  9حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ناهید احمدپور طامه
فرزند اسمعیل در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود
پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ  1398/02/26ســاعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
مالف 438335:عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز( 144کلمه،
 1کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 2/13شماره 671 :مرجع رســیدگی شورای حل اختالف شــعبه اول حقوقی دهاقان به
نشانی دهاقان پشت بانک ملی مجتمع شــوراهای حل اختالف کالسه پرونده 97/671
وقت رسیدگی مورخ  98/4/10ساعت  5عصر ،مشخصات خواهان :مهدی بابادی فرزند
صمد و جان محمد هاشمی به نشانی دهاقان خ گلستان خ سعدی  ، 4مشخصات خوانده:
مجید مرادی فرزند سیف ا ...و ســیف ا ...مرادی مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ
 82/000/000ریال بابت کارکبرد تراکتور به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر و تادیه،
گردشکار:خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسیدگی
به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده  72قانون آئین دادرسی مدنی نموده است لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر در جهت
رسیدگی حاضر گردد .مالف 438038:شــعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل
اختالف دهاقان ( 158کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 2/14شوکت محمد زمانی دارای شناسنامه شــماره  279به شرح دادخواست به کالسه
 65/98ح ش  2از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان تاجماه ابراهیمیان به شناسنامه  30در تاریخ  94/5/25اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به -1 :محمود محمد زمانی دهاقانی فرزند
عزیزاله متولد  1337/7/15صادره از دهاقان (فرزند متوفی)  -2احمد محمد زمانی دهاقانی
فرزند عزیزاله متولــد  1340/6/19صادره از دهاقان (فرزند متوفــی)  -3مهدی محمد
زمانی دهاقانی فرزند عزیزاله متولد  47/4/5صادره از دهاقان (پســر متوفی)  -3حبیب
اله محمد زمانی دهاقانی متولد  51/5/7صادره از دهاقان (پسر متوفی)  -5محمد محمد
زمانی دهاقانی متولد  53/11/16صادره از دهاقان (پسر متوفی)  -6عصمت محمد زمانی
دهاقانی فرزند عزیزاله متولد  37/7/15صــادره از دهاقان (دختر متوفی)  -7منور محمد
زمانی فرزند عزیزاله متولد  42/4/1صادره از دهاقان (دختر متوفی)  -8شــوکت محمد
زمانی دهاقانی فرزند عزیزاله متولد  49/10/5صادره از دهاقان (دختر متوفی)  -9عزیزاله
محمد زمانی دهاقانی متولد  1305/12/7صادره از دهاقان (همسر متوفی) متوفی وارث
دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 438002 :شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقــان ( 232کلمه،
 2کادر)
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مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از اجرای
 ۶۰پروژه عمرانی در این منطقه در سال جاری
خبر داد و گفت :بودجــه عمرانی منطقه یک
امســال با  ۱۶درصد افزایش ۵۵ ،درصد سهم
بودجه منطقه را شامل میشود.مهین شکرانی
اظهار کرد :بودجه ناخالص عمرانی منطقه یک
شهرداری اصفهان سال گذشــته  ۴۴میلیارد
و  ۲۵۵میلیون تومان بود که امســال به عدد
 ۵۱میلیــارد و  ۷۸۷میلیون تومان رســیده و
 ۱۶درصد افزایش یافته اســت.وی با اشاره به
پروژههای شــاخص عمرانی ســال جدید در
منطقه یک شــهرداری اصفهان ،تصریح کرد:
احداث خیابان اردیبهشت حد فاصل طالقانی
تا میرداماد در دستور کار قرار گرفته و اعتباری
معادل  ۱۰میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته
شده است.

حصر وراثت
 2/15آقای جعفر کریمی دارای شناسنامه شماره  3به شرح دادخواست به کالسه 646/97
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا
آذرخش به شناســنامه  1471در تاریخ  1394/12/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1جعفر کریمی به شناسنامه شماره
 3همسر متوفی  -2امیر کریمی به شماره شناســنامه  -3 ،1351اکبر کریمی به شماره
شناسنامه  3736که در تاریخ  1360/9/12به شهادت رسیده است -4 ،علیرضا کریمی به
شماره شناسنامه  -5 ،3342ایرج کریمی به شماره شناسنامه  -5 ،7712منوچهر کریمی
به شماره شناسنامه  -6 ،3119محمود کریمی به شــماره شناسنامه  -7 ،95محمدرضا
کریمی به شماره شناسنامه  2997همگی فرزندان ذکور متوفی و اشرف کریمی که در تاریخ
 1345/7/12فوت نموده به شماره شناسنامه  2102و طاهره کریمی به شماره شناسنامه
 3399و الهام کریمی به شماره شناسنامه  11و حمیده کریمی به شماره شناسنامه 22474
همگی فرزندان اناث متوفی می باشــند و بغیراز افراد مذکور وارث دگیری ندارد .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 437911 :شعبه اول حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان نطنز ( 222کلمه 2،کادر)
حصر وراثت
 2/16آقای علی رضا اسفنانی دارای شناسنامه شماره  116به شرح دادخواست به کالسه
 25/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
نرگس طرقی به شناســنامه  29در تاریخ  1398/1/9اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج فرزند ذکــور به نام های  -1امیر
حسین اسفنانی ،ش.ش  127متولد  -2 ، 1353/8/1محسن اسفنانی ،ش.ش  194متولد
 -3 ، 1363/6/20عبدالحسین اسفنانی ،ش.ش  12متولد  -4 ،1360/1/25محمد علی
اســفنانی ،ش.ش  172متولد  -5 ، 1346/10/9علیرضا اســفنانی ،ش.ش  116متولد
 1348/9/20و یک فرزند اناث به نام  -1معصومه اسفنانی ،ش.ش  110متولد 1351/6/8
و یک همسر دائمی به نام پرویز اسفنانی ،ش.ش  138متولد  1317/8/3و غیر از نامبردگان
فوق وارث دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 437913 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر(185
کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/17آقای بهزاد شیاســی دارای شناسنامه شماره  628به شــرح دادخواست به کالسه
 18/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
ابراهیم شیاسی به شناسنامه  282در تاریخ  1398/1/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند ذکور به نام های  -1بهزاد
شیاسی ،ش.ش  628متولد  -2 ،1352/12/8عزیزاله شیاسی ،ش.ش  6متولد ،1341/4/3
 -3مجید شیاســی ،ش.ش  5متولد  -4 ،1343/6/5مجتبی شیاســی ،ش.ش  8متولد
 1351/1/8و پنج فرزند دختر به نام های  -1فوزیه شیاسی  ،ش.ش  28متولد ،1339/11/3
 -2ماه رخ شیاســی ،ش.ش  542متولد  -3 ، 1347/6/2گلرخ شیاسی ،ش.ش  3متولد
 -4 ،1355/4/1محبته شیاســی ،ش.ش  813متولد  -5 ، 1357/6/2فاطمه شیاســی،
ش.ش  964متولد  1359/6/30و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 437904 :شعبه اول حقوقی شورای
حل اختالف شهرستان فریدونشهر( 194کلمه 2 ،کادر)
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امام رضا علیه السالم:
زمين از اين كه امامى از ما داشته باشد ،خالى
نمیماند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان در نشست با فرمانداران شهرستان ها:

رسالت مهم رسانه ملی ،تقویت روحیه و امید بخشی در جامعه و ایجاد وحدت بین مردم و مسئوالن است
جلسه هم اندیشــی و تعامل با معاون سیاسی امنیتی استانداری
اصفهان و فرمانداران شهرستانهای این استان با موضوع استفاده
از ظرفیتها و پتانسیلهای شهرســتانهای استان اصفهان در
صداوسیمای مرکز اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان در چهارمین
جلسه از سلسله نشستهای تعالی رســانه ای شبکه اصفهان در
رسانه تعاملی با فرمانداران شهرستان های استان ،مدیرکل صدا
و ســیمای مرکزاصفهان با تاکید براینکه شهرستانهای استان
داشتههای بسیار غنی از هویت ،فرهنگ و تمدن کشور عزیزمان
ایران و مناطق گردشــگری و بوم گردی را در خود جای داده اند
که باید به خوبی در قاب تصویر شــبکه اصفهان به نمایش درآید
و زیر چتر شــبکه اســتانی اصفهان قرار گیرند ،گفت :با توجه به
نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید،
صداوسیمای اســتان عالوه بر حمایت و معرفی صنایع تولیدی،
مشــکالت تولید کنندگان را بــا تعامل و همــکاری فرمانداران
شهرستانها پیگیری می کند.
مدیرکل مرکز اصفهان ،حوزه فعالیت صداوسیما را در دو بخش
عمده سیگنال رســانی و ارائه محتوای مناسب به مردم و جامعه
توصیف کرد و افزود :رســانه ملی در مرزهای دانش و تکنولوژی
روز دنیا حرکت می کند و با جدیدترین تجهیزات فنی در جایگاه
تراز اول دنیا قرار دارد.
عبدالحسینی ،با اشاره به ایستگاههای متعدد فرستنده تلویزیونی
و رادیویی در سراســر اســتان پهناور اصفهان  ،سیگنال رسانی
در صداوســیما را با وجود تحریمهای موجود از پیچیده ترین و

مشکلترین فعالیت های حوزه فنی این رسانه دانست و افزود :به
دلیل بار مالی زیاد برای ایجاد فیبرهای نوری ،بیشترین ارتباطات
رسانه ای در استان به صورت زمینی انجام می شود.
وی در ادامه اظهار داشــت :بــا توجه به اهمیت رســانه ملی در
انعکاس عملکرد موفق فرمانداران در جهت توســعه و پیشرفت
شــهرها ،تالش می کنیم با تعامل خوب فرمانداران  ،ظرفیت ها
و پتانسیلهای موجود شهرســتانها بیشتر از قبل دیده شوند و

برنامههایی با ذائقه و نیاز مردم تولید شود.
مدیرکل مرکز اصفهان با بیان اینکه صداوســیما با نگاه تعاملی با
دســتگاههای اجرایی تالش و خدمات دولت را به مردم انعکاس
میدهد و خبرنگاران و تصویربرداران مرکز اصفهان نیز در مناطق
سیل زده مستقر هستند و خدمات رسانی دولت و نظام را به مردم
انعکاس می دهند ،تصریح کرد :ممکن است در برنامه ای ،نقدی
به مسئولین وارد شــود ولی در همان برنامه با همکاری دستگاه

مربوطه پاســخ و پیگیری مدیــران را به مردم اطالع رســانی و
راهکارهای مناسب را ارائه می دهیم.
وی خاطرنشان کرد :شبکه اصفهان با تولید و پخش برنامههایی
مانند ســفرنامه  ،همین حوالی و میراث کهن عــاوه بر معرفی
جاذبهها و ظرفیتهای شهرستانهای استان اصفهان به انعکاس
عملکرد موفق و فعالیتهای انجام شده دولت می پردازد.
قاسمی ،معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان نیز با اشاره
به اینکه بخش عمده ای از اطالع رسانی ها توسط صداوسیما به
عنوان رســانه مرجع در جامعه صورت می گیرد ،گفت :با وجود
فضای مجازی در عصر حاضــر که دنیایی از انباشــت اطالعات
و دانش اســت  ،محتوا  ،شــکل و مرجعیت پیام در تاثیر پذیری
مخاطب از اهمیت باالیی برخوردار بوده و رادیو و تلویزیون با توجه
به این امر مخاطبان خود را حفظ کرده و نقش مهمی در تحوالت
اقتصادی  ،فرهنگی و سیاسی جامعه دارند.
وی با بیان اینکه رسانه ملی از قدرت اقناع گری باالیی برخوردار
اســت و با تاثیر بر باورهای اجتماعی باعث از بین رفتن آفتهای
اجتماعی می شــود ،افزود :باید جریانهای خبری را جهت داد و
آنها را مدیریت کــرد تا بین حکومت و مردم فاصله ای نباشــد و
وحدت بین دولت و مردم مستحکم تر شود.
در ادامه این نشست ،فرمانداران نقطه نظرات و دیدگاه های خود را
در خصوص تعامل و همکاری با صداوسیما در جهت تولید برنامه
و مستند و استفاده از ظرفیت های شهرســتانهای استان بیان
کردند و در پایان نیز از بخشهای مختلف فنی  ،تولید سیما  ،صدا،
خبر و آرشیو صداوسیمای مرکز اصفهان بازدید به عمل آوردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نهمین مجمع خیرین حوزه بهداشت و سالمت استان مطرح کرد :

مهاجرت تحصیلکردهها و دانش آموختگان از اصفهان به علت نبود اشتغال
حدیث زاهدی
مجمع خیرین سالمت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان در سال  ١٣٨٨با هدف تامین کمک هزینههای
درمان و پیشگیری از بیماریها فعالیت خود را آغاز کرده است ؛ در همين راستا با شروع هفته سالمت ،نهمین
نشست ساالنه مجمع و انجمن خیران بهداشتو سالمت استان اصفهان با شعار «همه با هم براي سالمتي»
در تاالر دكتر شريعتي دانشــگاه علوم پزشــكي اصفهان و با حضور دكتر كامران ،نماينده مجلس شوراي
اسالمي و خيرين نيك انديش برگزار شد.دكتر طاهره چنگيز ،رییس دانشگاه علومپزشکی اصفهان در این
گردهمایی ضمن قدردانی از خیرین همیشه در صحنه استان ،اظهارداشت  :در صورتی که خیران سالمت در
حوزه آموزش و پژوهش ورود پیدا کنند ،میتوان شاهد نیکوکاران مولد باشیم.وی گفت  :امروز شاهد واردات
کارگران ساده و خروج فارغ التحصیالن و تحصیلکرده ها از استان اصفهان هستیم که این امر ورود جدی
تر خیران را در عرصه آموزش و پژوهش برای اســتقرار و ماندگاری فارغ التحصیالن و دانش آموختگان در
استان اصفهان می طلبد.چنگیز ،با بیان اینکه هر ساله تعداد زیادی از فارغ التحصیالن رشتههای مختلف در
دانشگاه های مهمدر استان اصفهان به خاطر نبود زمینه اشتغال و نداشتن تجهیزات کاری به دیگر استانها
و از جمله تهران می روند ،تصریح کرد :اگر چه کارهای خیر و یکبار مصرف بسیار کار نیکویی است؛ اما امروز
زمان آن رسیده که اقدام به سرمایه گذاری ها روی کارهای خیر مولد و ماندگار کنیم.
ک اصفهان ظرفیت جذب فارغ التحصیالن را ندارند
دانشگاه های تیپی 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشــاره به اینکه ظرفیت جذب فارغ التحصیالن را در دانشگاه های
تیپ یک استان از جمله دانشگاه اصفهان،دانشگاه صنعتی و دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نداریم ،چون
امکانات آموزشی و پژوهشی بسیار محدود هستند ،گفت :همین مسئله سبب بسیاری از مهاجرت های غیر
منطقی در سطح استان اصفهان از جمله خروج نخبگان شده است.دکتر چنگیز اضافه کرد :عدم توانایی در
فراهم کردن اشتغال برای نخبگان به علت محدودیت های مالی و سرمایه گذاری روی این افراد سبب خالی
شدن استان اصفهان از نخبگان فرهنگی شده که خواهان ورود خیران سالمت به عرصه آموزش و پژوهش
پزشکی هستیم.
وی بیان داشت :تشــخیص کار خیر و خوب بسیار حائز اهمیت اســت ،افرادی هستند که نیت کار خوب و
خیرخواهانه ای دارند؛ اما در تشخیص اینکه کدام کار بهتر و مفیدتر است ،عاجز می مانند.رییس دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه عمر خود را باید به گونه ای بگذرانیم که پر برکت باشد ،افزود :همه باید
تالش کنیم که به خود مشغولی گرفتار نشویم و فرد موثری در جامعه باشیم .وی با اعالم اینکه امروز شاهد
ورود خیران به حوزه بهداشت ،پیشگیری  ،آموزش ها و مراقبت های اولیه هستیم که این یعنی یک گام رو
به جلو برداشته ایم،ادامه داد :در گذشته شاهد ورود خیران سالمت تنها در عرصه درمان بودیم.دکتر چنگیز
از خیران درخواســت کرد که وارد کارهای خیر خواهانه مولد و زاینده شوند،وی ادامه داد :هزینه کردن و
سرمایه گذاری در امر بستر سازی و فراهم کردن وسایل و امکانات آموزشی و توسعه ساختمان های آموزشی
و پژوهشی پزشکی در جهت رشد و بالندگی نخبگان و جلوگیری از مهاجرت تحصیلکرده ها و ایجاد زمینه
اشتغال و پژوهش آنها در استان کمتر از هزینه های میلیاردی خیران در حوزه درمان است.وی گفت :ورود
خیران به عرصه آموزش و پژوهش حکم کاشت بذر یک درخت را دارد؛ اما هزینه کردن در عرصه درمان مثل
خرید خود درخت است و تفاوت قیمت و دستاوردهای آن هم به همین میزان تفاوت دارد.
پایه های اجتماعی یک جامعه به سالمت گره خورده است
در ادامه جلســه دکتر کمال حیدری در خصوص اینکه الزمه رسیدن به توســعه در هر جامعه ای داشتن
مردمی سالم است و مردمی که سالمت روانی و جسمی داشته باشند ،سالم نامیده می شوند اظهار داشت :
تامین سالمتی در هر جامعه ای نیازمند کار مشارکتی و هماهنگی بین دستگاهی و حضور پر رنگ خیران
است که خوشبختانه در اصفهان شاهد جمع کثیری از خیران سالمت و ورود به حوزه بهداشت و پیشگیری
هستیم .رییس هیئت مدیره انجمن خیران سالمت امام هادی(ع) ادامه داد :سالمت ،مهمترین رکن و پایه
اجتماعی در هر جامعه ای است و از این جهت تامین آن باید از سوی خود فرد ،خانواده ،متولیان و مسئوالن

در هر جامعه مهم شمرده شود و به آن بی توجه نباشند.
برای ساخت  7مدرسه علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیازمند مشارکت خیران
هستیم
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :برای ساخت  ۷مدرسه علمی در سطح دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان نیازمند مشارکت خیران هســتیم.حیدری در ادامه افزود :به منظور توسعه علوم پزشکی
نیازمند راه اندازی مدرسه در کنار دانشکده دنداپزشکی،دانشکده پرستاری و دیگ .دانشکده های دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان هستیم.وی با بیان اینکه برنامه غربالگری در اکثر استان ها متزلزل و متوقف شده است
و برای اجرای قوی این برنامه در سطح استان اصفهان نیازمند سرمایه گذاری و حمایت جدی خیران سالمت
هستیم ،تصریح کرد :اجرای برنامه های غربالگری برای شناسایی بیماران و افراد در معرض خطر بیماریهای
غیر واگیر دار از اهمیت باالیی برخوردار اســت که طی اجرای برنامه غربالگری سرطان روده بزرگ و سینه

و فشارخون توانستیم از ابتالی بیش از یک هزار نفر به این سرطان جلوگیری کرده و به شناسایی ۳۰هزار
کیس جدید ابتال به دیابت و  ۵۰هزار نفر جدید مبتال به فشــار خون اقدام کنیم.معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان گفت :در قالب اجرای این طرح  ۱۶۴هزار فرد مبتال به فشار خون شناسایی شدند که
در صورت عدم شناسایی ،امکان پیوستن به جمعیت دیالیزی ها باال بود.رییس مرکز بهداشت استان با اشاره
به اینکه اجرای کامل طرح غربالگری برای تمام بیماریهای غیر واگیر دار از اهمیت زیادی برخوردار است
و کمک خیران را می طلبد ،اذعان داشت  :طی ســالهای  ۹۶و  ۹۷بالغ بر یک میلیون و  ۷۰هزار نفر تحت
طرح غربالگری قرار گرفتند و برای  ۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر پرونده الکترونیک سالمت تشکیل شد.حیدری،
با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه اول در اجرای طرح غربالگری و تشــکیل پرونده الکترونیک سالمت
در استان اصفهان دارد،اضافه کرد :تاکنون  ۶۰درصد استان اصفهان غربالگری شدند.وی ادامه داد :خیران

سالمت منطقه غرب اصفهان شامل گلپایگان،خوانسار،فریدن و فریدونشــهر و بویین و میاندشت و دیگر
شهرستان های این منطقه با مشارکت مالی در اجرای طرح غربالگری در هشت شهرستان اینمنطقه از بروز
بیماریهای غیر واگیر دار در این مناطق جلوگیری کردند.حیدری ،در پایان با بیان اینکه برخی شهرستان
ها در کارهای خیر در حوزه بهداشت و پیشــگیری منفعالنه عمل می کنند ،از خیرین درخواست کرد که
مشارکت خود را در شهرستان ها افزایش دهند .
خیریه سازمان یافته پژوهشی مرتبط با سالمت در اصفهان نداریم
دکتر حق جو در ادامه جلسه با تاکید بر لزوم ورود خیران به عرصه پژوهشی و آموزشی اظهار داشت :در سطح
دنیا شاهد ورود بسیاری از خیران در ساخت و سازهای مراکز تحقیقاتی ،تجهیزات و لوازم تحقیقاتی و تامین
هزینه های پروژه های تحقیقاتی هستیم و حتی جوایز علمی که به اسم خود به نخبگان اهدا می کنند که
جای خالی آن به شدت در سطح اســتان اصفهان دیده میشود و باید این رویکرد و دیدگاه در سطح استان
اصفهان شکل بگیرد .وی بیان داشت :ورود جدی خیران در عرصه درمان را شاهد بودیم که خوشبختانه در
حوزه بهداشت و پیشگیری هم گامهایی برداشته شده و امروز نیاز به ورود جدی خیران سالمت در عرصه
غربالگری و آموزش و پژوهش سالمت نیاز داریم.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
با اشاره به جایزه نوبل گفت« :نوبل» یک خیر بود که با سرمایه گذاری روی یک پروژه علمی توانست ضمن
کمکبه رشد و تعالی حوزه علم و فناوری اسم خود را سال های سال زنده نگه دارد.وی که غربالگری را یکی
از شیوه های جدید تشخیص عنوان کرد ،افزود :مرگ «مریم میرزاخانی» به عنوان یکی از دانشمندان علمی
دنیا در اوان جوانی بر اثر سرطان نشان می دهد که تا چه اندازه سرمایه گذاری در حوزه غربالگری بیماری
های غیر واگیر دار اهمیت دارد .دکتر حق جو برای فعال سازی کمیته خیران ابو علی سینا که تنها کمیته
علمی جهت سرمایه گذاری در حوزه علمی و پژوهشی در استان اصفهان به شمار می رود از خیران خواست
در سهام های مشارکتی بالغ بر  ۲۰۰هزار تومان شرکت کنند و اضافه کرد :این مبالغ برای حمایت از نخبگانی
که به علت محدودیت مالی نمی توانند بورسیه شوند و برای ایجاد بستر اشتغال فارغ التحصیالن  ،فراهم کردن
بستر پژوهش و آموزش محققانی که به علت نداشتن قدرت مالی سالهای سال تحقیقات آنها روی زمین
مانده و لوازم و امکانات پژوهشی برای آنها فراهم نیست و تحقیقاتی که به مرحله تولید محصول نرسیده و
قدرت مالی برای تولید انبوه نیست،هزینه می شود.
نیازمند مشارکت خیران در راه اندازی مرکز تحقیقات ژنومتیک در اصفهان هستیم
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :در اصفهان نیازمند راه اندازی مرکز تحقیقات
ژنومتیک هستیم که سال های سال به علت نبود هزینه راه اندازی آن به تعویق افتاده است.وی گفت :با توجه
به اینکه الزمه هر دارویی انجام تحقیقات حیوانی است و این در حالی که به علت محدودیت های مالی هنوز
یک النه حیوانات استاندارد نداریم که با مشارکت خیران می توانیم به روند انجام تحقیقات سرعت بیشتری
ببخشیم.دکتر حق جو ضمن دعوت خیران برای مشارکت در ایجاد و ساخت« کلین روم » در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان  ،گفت :نیازمند مشارکت خیران برای ســرمایه گذاری در تولید پانسمان های هوشمند
هستیم که تحقیقات آن در دانشــگاه انجام گرفته و مطالعات حیوانی آن پشت سر گذاشته شده و به نتایج
خوبی رسیده ایم.
دستیابی به فناوری ساخت لوازم جراحی الپاراسکوپی و بخش ویژه نوزادان در اصفهان
وی خواستار مشــارکت خیران در تولید تجهیزات جراحی الپاراسکوپی و پروژه ساخت این تجهیزات شد
وگفت :امروز با کمک محققان نمونه های ابتدایی و اولیه اتاق عمل ســاخته شده است.معاون تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دعوت خیران در مشارکت پروژه تولید و ساخت لوازم و تجهیزات
،nIcuگفت :یکی از دالیلی که تاکنون موفق به توسعه بخش ویژه کودکان یا  nIcuنشدیم ،نبود تجهیزات
و وسایل این بخش است.وی در پایان از خیرین دعوت کرد تا در تولید « جلیقه خنککننده» که محققان
علوم پزشکی به فناوری ساخت آن رسیدند ،سرمایه گذاری کنند و اذعان داشت :این جلیقه برای بیماران ام
اس و کارگرانی که در دمای زیاد مشغول به کار هستند کاربرد دارد و می توان با تولید انبود آن به اشتغال ،
تولید و هدر نرفتن سرمایه کمک شایانی کرد.

