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شب نشینی عاشقانه در شهر

 پای مشکالت تامین کاغذ روزنامه ها به نشست خبری مدیر کل امور مالیاتی هم باز شد؛

به سراغ دالالن می رویم
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بسم ا... الرحمن الرحیم 
 اَلّلـُهمَّ اْفَتْح لی فیِه اَبْواَب َفْضِلَک َواَنِْزْل َعَلی فیِه بََرکاتَِک َوَوفِّْقنی فیِه 

لُِموِجباِت َمْرضاتَِک َواَْسِکّنی فیِه بُْحُبوحاِت َجّناتَِک یا ُمجیَب َدْعَوِة الُْمْضَطّریَن.
خداوندا! در این روز درهای فضل وکرمت را به روی من بگشا و 
برمن برکاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا وخشنودیت موفقم 

بدار و در بهشت مرا مسکن ده، ای پذیرنده دعای پریشانان.

  مدیر موزه عصارخانه شاهی اصفهان 
از موفقیت این موزه خبرداد:

 کسب رتبه دوم 
در شاخص آموزش 97

موزه عصارخانه شاهی، وابســته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان موفق به کســب رتبه دوم کشور در 
شاخص آموزش در سال 97 شد. مدیر موزه 

7عصارخانه شاهی اصفهان...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای )فشرده(

1-  شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ، ساخت، حمل، نصب، 
آزمایش، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی طرح 
آبگیر شناور طرح آبرسانی به شهر خوانسار به شماره )2098001434000026(  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. 
2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها  از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهدشد و الزم است 
مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/03/05 می باشد.

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 1398/3/7

نوبت   اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15/30 روز شنبه به تاریخ 98/03/11 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/03/12 

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031  )داخلی 395(

تاریخروزساعتعنوان

  98/03/08چهارشنبه16مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

  98/03/18شنبه16مهلت زمانی ارسال پیشنهاد   

   98/03/19    یکشنبه8زمان بازگشایی پاکتها   

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس:اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان ،  تلفن: 8-36680030-031 اتاق )292(
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(    بخش ثبت نام/ پروفایل 
/تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

تهیه، ساخت، حمل، نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی، 

کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی طرح آبگیر شناور طرح آبرسانی به شهر خوانسار 

)مناقصه شماره 98-1-66(

در ابتدا 50-50 مســاوی و حاال 70 بــه 30 به نفع 
سپاهانی ها؛ مضحک تر از این نمی شود. همین ثبات 
نداشتن سازمان لیگ در تعیین سهمیه سکوها، نشان 
از بی قانونی در این ســازمان و فدراسیون دارد.  نشان 
می دهد که سازمان لیگ فقط می خواهد تیم ها را آرام 
کند و آتش خشم یکی از طرفین را فرو بنشاند و به هیچ 

قانونی هم پایبند نیست!
سپاهان و پرسپولیس، فردا در نیمه نهایی جام حذفی به 
مصاف هم می روند. سپاهان میزبان است؛ اما طی چند 
روز گذشته بحث های زیادی در مورد تقسیم ظرفیت 
ورزشــگاه نقش جهان بین هواداران پرســپولیس و 

سپاهان در رسانه ها مطرح شد.
سازمان لیگ معتقد بود طبق آیین نامه مسابقات در 
دیدارهای حذفی که به صورت رفت و برگشت نیست، 
ظرفیت ورزشگاه باید به طور مســاوی بین هواداران 
تیم های میهمان و میزبان تقسیم شــود و بر همین 
اساس ابتدا اعالم شد ظرفیت سکوها به صورت 50-50 
تقسیم می شود . با این حال سپاهانی ها به این مسئله 
معترض بودند و در نهایت پس از جلسات متعددی که 
در خصوص مسائل امنیتی بازی برگزار شد، 70 درصد 
از ظرفیت سکوهای ورزشگاه نقش جهان به هواداران 
سپاهان اختصاص یافت و هواداران پرسپولیس صاحب 
30 درصد از سکوهای ورزشگاه شدند؛ اما حتی همین 
تقسیم بندی نیز سپاهانی ها را راضی نکرده و هواداران 
این تیم در شبکه های مجازی اعالم کرده اند به هیچ 
عنوان بیش از ده درصد از سکوها را به پرسپولیسی ها 
نباید بدهند. پرسپولیسی ها هم بعد از تغییر سهمیه 
50-50 شاکی شده و بیانیه ای در این باره صادر کردند. 

در اطالعیه باشگاه پرســپولیس آمده است: »باشگاه 
پرسپولیس با توجه به شایعاتی که طی روزهای گذشته 
در فضای مجازی و رسانه ها مبنی بر تغییر سهمیه های 
قانونی منتشر شده است، اعالم می دارد؛ این اخبار برای 
ما مورد تایید نبوده و مالک نیست. تنها ابالغ رسمی 
سازمان لیگ مورد وثوق اســت که بر تقسیم 50-50 
سکوها تاکید می کند. موضع باشگاه پرسپولیس، موضع 
قانون است. ما تابع قوانین و ضوابطی هستیم که پیش از 
این تعیین و از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
ابالغ شــده بود که در این مورد بر تقسیم نصف، نصف 
سکوها صراحت دارد و خواســتار اجرای آن هستیم. 
همچنین از ســازمان لیگ انتظار داریم مانند گذشته 
از دستورالعمل هایی که صادر شده دفاع کرده و آنها را 
اجرا کند.« قانون اما از نظر مدافع تیم فوتبال سپاهان 
چیز دیگری می گوید. »محمدایرانپوریان« با کنایه به 
سازمان لیگ گفته: » من نمی دانم چرا این قانون ناگهان 
قبل از بازی ما با پرسپولیس منتشر شده است. ما همین 
امسال در کرمان مقابل مس به میدان رفتیم و 90 درصد 
سکوها در اختیار طرفداران مس کرمان بود و هواداران 
زیادی از تیم ما پشت در ورزشگاه ماندند. حاال چرا باید 
در مسابقه ای که میزبانش هستیم، قانون 90-10 اجرا 
نشود. ما فقط حق مان را می خواهیم تا بتوانیم با حضور 
هواداران خوب مان جشن صعود به فینال را بگیریم و 
امیدوارم عدالت اجرا شود.« تابش، مدیر عامل باشگاه 
سپاهان در روزهای گذشــته مصاحبه های مختلفی 
درباره این موضوع داشت و اعالم کرد که به او گفته شده 
قانون 50-50  در سال 96 در آیین نامه ای نوشته و ابالغ 
شده است. تابش در پاســخ به این ادعا گفت: » آقایان 
می گویند در سال 96 دستورالعملی تنظیم شده که در 
مسابقات جام حذفی سکوهای ورزشگاه چه برای تیم 
میزبان و چه برای تیم میهمان 50-50 است، در صورتی 
که اینطور نیســت.  این آیین نامه و دستورالعمل هیچ 
وقت نه به باشگاه ما و نه به هیچ باشگاه و هیئت فوتبال 

دیگری ابالغ نشده است. وقتی به هیچ جا ابالغ نشده 
و فقط دوســتان در یک مصاحبه این موضوع را اعالم 
می کنند ما باید چه کار انجام دهیم؟ این آیین نامه کجا 

ابالغ شده است؟«
مدیرعامل باشگاه ســپاهان برای تایید سخنان خود 
شاهد هم آورده است: »شــاهد زنده من سعید آذری 
)مدیرعامل باشگاه ذوب آهن( است که در سال 96 عضو 
هیئت رییسه ســازمان لیگ بوده؛ اما ایشان نیز از این 

آیین نامه اطالعی ندارد.« 
شاید تهدید باشگاه سپاهان به انصراف از این بازی بود 
که باعث تغییر نظر دست اندرکاران شد و سهمیه ها به 
70-30 تغییر کرد. تابش گفته بود با توجه به اتفاقات 
تلخی که در دیدارهای قبلی این دو تیم رخ داده، امنیت 
جانی ما در خطر است و »هیئت مدیره، هواداران و همه 
مردم موافق هستند که اگر قرار باشد به ناحق بازی با 
قانون 50-50 برگزار شود، این مسابقه می تواند حوادث 
ناگواری به همراه داشته باشد. اگر قرار است اینطور باشد 
ما به راحتی از جام حذفی انصراف می دهیم و امنیت 
شهر و منطقه را برای این مسابقه به خطر نمی اندازیم.«

در حالی که تابش تاکید کرده بود که هیچ کس ابالغیه 
ســازمان لیگ در این بــاره را ندیده، اما »هوشــنگ 
نصیرزاده« کارشناس داوری فوتبال کشورمان در این 
باره ادعای دیگری مطرح کرد :» بله،  این ابالغیه مربوط 
به قبل است و وجود دارد. مسابقات حذفی به صورت 

50-50 و دقیقا درست است.« 
برخی اهالــی فوتبال از جمله ناصــر ابراهیمی، مربی 
پیشین سرخ پوشــان تهرانی نیز پیشنهاد داده بود که 
اگر قرار است 50-50 باشــد، بهتر است بازی در یک 
زمین بی طرف برگزار می شــد. ابراهیمی تاکید کرده 
بود که سپاهان در حال حاضر »مارزخمی« است! این 

مار زخمی به سهمیه 70-30 هم راضی نشده است.
 بازی فردا برگزار می شود در حالی که دو طرف هنوز 

مشغول چانه زنی بر سر سهمیه سکوها هستند!

70-30 هم سپاهانی ها را راضی نکرد؛

سهم ما از سکو!
سمیه یوسفیان

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه 
رمضان، به همــراه آیین معنوی و 
روحانی دعاهای افتتاح، جوشن کبیر، ذکر استغفار 
و قرآن به سر در جای جای شهر شهیدپرور اصفهان 
برگزار شــد. میدان نقش جهان و گلستان شهدای 
اصفهان به طور ویژه در این شب میزبان خیل عظیم 
عزادارانی بودند که به سوگ داغ حضرت موالی مهر 

و عشق نشستند و سیاه پوش، خدا را به »علی« قسم 
دادند که خطای شان را ببخشد و از چشمه بخشش 

و کرم خود سیراب شان کند.
 در این شب، مردمان شهر احساس فرزندان شهدا 
را بهتر از قبل درک کردند؛ شهادت شهد شیرینی 
است در کام شــهید و تاج افتخاری بر سر نزدیکان، 
اما باز هم جان سوز است، زیرا غم نبود پدر بدترین 

رنج هاست... جای شهدا خالی بود؛ اما دل مان خوش 
اســت پیمانه پیمانه از می هم نیشــینی با حضرت 
ارباب می نوشــند و کاش میان این همه خوشی و 
سرخوشی که نوش جان شان باد، یاد ما هم بکنند؛ 
یاد مایی که دست مان خالی است و دل مان را گره 
 زده ایم به همین شب های قدری که کاش قدرش را 

بدانیم...
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نتیجــه انتخابات هیئت رییســه مجلس شــورای 
اسالمی مطابق آنچه پیش بینی می شد، پیش رفت و 
»الریجانی« به عنوان رییس مجلس بار دیگر بر رأس 
نهاد قانون گذاری مجلس تکیــه زد؛ اما آنچه در این 
انتخابات غیر قابل پیش بینی بود حذف مطهری از 
هیئت رییسه مجلس و جانشینی یک چهره اصولگرا 
به جای او بود؛ نکته ای که البته با انتقادات شــدید 
اصالح طلبان از بیرون مجلس نســبت به عملکرد 
فراکســیون امید مجلس همراه شــد. مطهری طی 
سال های گذشته با رای باالیی به کرسی نایب رییسی 
تکیه زده بود و امسال هم تنها با اختالف 15 رای از 
ورود به هیئت رییسه جا ماند. این ناکامی را می توان 
هم حاصل بی تدبیری امیدی ها و هم نتیجه ائتالف 
اصولگرایان علیه مطهری به دلیل برخی ا ز مواضعش 

دانست.
پایان تلخ یک بی تدبیری

 ورود نابهنگام »عارف« به انتخابات هیئت رییســه 
مجلس یکی از اصلی ترین موانع حضور مطهری در 
هیئت رییسه بود؛ اقدامی که از نگاه برخی چپ گرایان 
چیزی جز بی تدبیری اعضای این فراکسیون و هیئت 
رییسه آن درپی نداشــت. عدم هماهنگی و رایزنی 
از سوی اصالح طلبان مجلس مســئله ای است که 
حتی برخی از اصولگرایان و نمایندگان فراکســیون 
مســتقلین نیز به آن اذعان دارنــد. کاظم جاللی، 
رییس فراکسیون مســتقلین والیی در پاسخ به این 

پرســش که چرا مطهری در ســال چهارم مجلس 
نتوانست از نمایندگان برای نایب رییسی رای بگیرد، 
گفت:» اگر آقایان در لیســت امید تعامل می کردند 
می توانســت این اتفــاق نیفتد، پس وقتــی تعامل 
نمی کنید و می گویید که از ابتدا تا انتهای انتخابات 
هیئت رییسه خودمان لیست می دهیم و همه موظف 
به رای به این لیست هستند، شدنی نیست. در مجلس 
هیچ فردی نماینده تر از دیگری نیســت. نمایندگان 
برای خود شــأنی قائل هســتند پس باید با داشتن 
رفتار منطقی به گونه ای پیش رفت که نمایندگان هم 
براساس منطق حرکت کرده و پیش روند«. برخی از 

نمایندگان هم گفته اند مطهری می دانست که این بار 
نمی تواند رای الزم را برای رسیدن به هیئت رییسه 
به دست آورد. مهرداد بائوج الهوتی در خصوص عدم 
رای آوری علی مطهری گفت: آقای مطهری خودش 
پیش بینی می کرد کــه رای چندانی نیاورد. هر چند 
تالش خودشــان را انجام دادند تــا ائتالفی بین دو 
فراکسیون انجام شود؛ اما متاسفانه به دالیل مختلف 
و اصرار برخی از اعضای فراکسیون امید ائتالفی شکل 
نگرفت و همانطور که خود آقای مطهری پیش بینی 

کرده بودند، رای کافی را به دست نیاوردند.
تالش اصولگرایان نتیجه داد

 از ســوی دیگر اما اصولگرایان نیز تالش کردند تا به 
هر نحو، مطهری را ازورود دوباره به هیئت رییســه 
باز دارند. مواضــع صریح علی مطهری در مســائل 
سیاســی از جمله دفاع او از محصــوران و همچنین 
انتقادات صریح او همیشه مورد غضب جناح اصولگرا 
و مخالفان دولت بوده است. از این رو منتسبان به این 
طیف در مجلس هیچ گاه از تالش برای هجمه به این 
نماینده دریغ نکرده اند. این هجمه ها در مجلس دهم 
و با راه یافتن مطهری به جایگاه هیئت رییسه بیشتر 
شــد. هرچند مخالفان جدی مطهری در فراکسیون 
والیی حضور داشتند؛ اما برخی همکاری مستقلین 
با آنان را علت شکســت مطهری در اجالسیه چهارم 
مجلس دهم می دانند. در این باره فاطمه ســعیدی، 
عضو فراکســیون امید می گوید: »مســتقلین باعث 
افتادن آقای مطهری شدند. آنها بر سر ریاست آقای 
الریجانی با نــواب معامله کردنــد و آقای مطهری 

نایب رییس نشد«.
در این دوره از انتخابات مجلس به صراحت می توان 
گفت که فراکسیون امید یا همان اصالح طلبان بازنده 
اصلی این میدان بودند و شکست عارف برای کسب 
کرسی ریاست و حذف علی مطهری از جایگاه نایب 
رییسی سبب شد تا وضعیت برای فراکسیون امید به 
گونه دیگری رقم بخورد؛ اما در این بین می توان گفت 
که شاید باخت عارف از الریجانی برای تصدی کرسی 
ریاست خیلی هم برای امیدی ها ناراحت کننده نبود 
که حذف علی مطهری شکســت آنها را در این دوره  

سنگین تر کرد.

 رقابت برای جانشینی 
»ترزا می« داغ شده است

رقابت برای جانشــینی ترزا می، نخســت وزیر 
مستعفی بریتانیا که اخیرا  از سمتش استعفا داد، 
شدیدتر شده اســت. تاکنون مت هنکاک، وزیر 
بهداشــت، دومینیک راب، وزیر پیشین برگزیت 
و آندرآ لیدسام، رهبر پیشین مجلس عوام، اعالم 
کاندیداتوری کرده اند. همچنین بوریس جانسون، 
وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، جرمی هانت، 
وزیر امور خارجه کنونی، لوری اســتوارت، وزیر 
توسعه بین الملل و اســتر مک وی، وزیر پیشین 
کار نیز برای دستیابی به نخست وزیری بریتانیا 
کاندیدا شده اند. مایکل گوو، وزیر محیط زیست 
نیز جدیدترین فردی اســت که برای جانشینی 
ترزا می نامزد شده اســت. تمام کاندیداها اعالم 
کرده اند که می توانند یک اجماع نظر در انگلیس 
ایجاد کنند و یا توافق میــرا اصالح کنند. این در 
حالی است که اتحادیه اروپا اعالم کرده که درباره 

توافق، مذاکرات دوباره انجام نخواهد داد.

 »داوود اوغلو«
 به دنبال کسب حمایت کردها

نخست وزیر ســابق ترکیه، در شــهر کردنشین 
دیاربکر با جمعی از معتمدین و فعاالن سیاســی 
کرد، دیدار می کند.احمد داوود اوغلو، نخســت 
وزیر ســابق ترکیه و رهبر ســابق حزب عدالت 
و توســعه چندی پیش با انتشــار یک متن 15 
صفحه ای انتقادات مهمی را علیه اردوغان و حزب 
عدالت و توسعه مطرح کرد. او در آن متن، بارها 
از حزب عدالت و توسعه با عنوان »حزبمان« یاد 
کرد و به دنبال آن بود که یک بار دیگر از ســوی 
اردوغان به دولت فراخوانده شود؛ اما شواهد نشان 
می دهد که اردوغان چنین اقدامی انجام نداده و 
به همین خاطر داود اوغلو می خواهد یک حزب 

جدید تاسیس کند.

 تنش بی سابقه شاه بحرین
 با ولیعهد ابوظبی

تعدادی از حساب ها در شــبکه اجتماعی توییتر از 
جمله حساب »الشبکه العربیه«نوشتند که مسئوالن 
امنیتی بحرین، هسته جاسوسی امارات را در منامه 
کشــف و ضبط کردند و همین امر باعث تنش بی 
سابقه ای بین حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین 
و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی شــده اســت. در 
حساب »نائب تائب« بحرینی که کاربران زیادی آن 
را دنبال می کنند، آمده است: سفر اخیر شاه بحرین 
به امارات برای بحث در این زمینه و مهار وضعیت به 
دستور سلمان بن عبدالعزیز شــاه سعودی بود که 
نارضایتی خود را از محمد بن زاید ابراز داشــته و از 
وی خواسته اســت تا این پرونده را به دور از چشم 
رســانه های حل و فصل کند. محمد بن زاید به شاه 
بحرین اطمینان داد که جاسوسی علیه دفترسلطنتی 

بحرین و فرزندان شاه بحرین نبوده است.

دیدار کم سابقه مقام های امنیت 
ملی تایوان و آمریکا

بر اســاس اعالم دولت تایوان، مقام های امنیت 
ملی ارشــد آمریکا و تایوان با یکدیگر به منظور 
تعمیق همکاری هایشــان دیدار کرده اند. وزارت 
امور خارجه تایوان در بیانیه ای اعالم کرد، دیوید 
لی، مقام ارشد امنیت ملی تایوان با جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سفری به آمریکا 
طی ماه جاری میالدی دیدار داشته است. چین، 
تایوان را یکی از استان های خودش می داند و حق 
تصرف مجدد آن با توسل به زور در صورت لزوم را 
برای خود در نظر می گیرد. نشست اخیر مقام های 
ارشــد امنیت ملی تایوان و آمریکا احتماال باعث 
خشم بیشتر پکن از واشــنگتن خواهد شد. طی 
هفته های اخیر تنش هــای دیپلماتیک بین دو 
طرف با باال گرفتن جنگ تجــاری میان آنها در 
ضمن مناقشه های تحریم های آمریکا و نمایش 
 قــدرت نظامی چیــن در دریای چیــن جنوبی

 بیش از پیش تشدید شده است.

آخرین بازمانده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران:
متقاضیان شرکت در انتخابات 
مجلس، 11 روز فرصت دارند

معاون سیاســی و اجتماعی استاندار تهران از 
مهلت 11 روزه متقاضیان شرکت در انتخابات 
مجلس برای اســتعفا خبر داد. شکرا... حسن 
بیگی ادامه داد: متقاضیان شرکت در انتخابات 
برای اســتعفا فقط 11 روز فرصــت دارند تا 
استعفای خود را به شــکل مکتوب به مسئول 
باالدســتی ارائه دهند. در صورتــی که افراد 
متقاضی شــرکت در انتخابات و مشمول ماده 
۲۹ قانون انتخابات در مدت ذکر شده استعفا 
ندهند، نمی توانند برای شــرکت در انتخابات 

ثبت نام کنند.
 وی، مهلت قانونی تقدیم استعفای افراد برای 
کاندیداتوری را 1۰ تا 1۶ خرداد به مدت یک 
هفته اعالم کرد و افزود: غیر از مشموالن ماده 
۲۹ قانــون انتخابات، از ســوی دیگر تعدادی 
ســمت های هم تراز که فهرست آن در سایت 
وزارت کشور منتشر شده است نیز وجود دارد 
که دارندگان این پســت ها مشمول استعفای 
۶ ماه قبل برای ثبت نــام در انتخابات مجلس 

می شوند.

وزیر امور خارجه کشورمان:
در عراق پیمان منطقه ای 

عدم تجاوز را پیشنهاد کردم
وزیر خارجه کشورمان اظهار  کرد: در عراق 
دیدارهای مهم و ســازنده با رییس جمهور، 
نخســت وزیر، رییس مجلس، وزیر خارجه و 
رهبران دو ائتالف پارلمانــی برگزار کرده و 
 پیمان منطقــه ای عدم تجاوز را پیشــنهاد

 کردم. 
محمدجواد ظریف با »عــادل عبدالمهدی« 
نخســت وزیر، »برهم صالح«  رییس جمهور 
و »محمد الحلبوسی« رییس پارلمان عراق 
دیدار و با »محمدعلی الحکیم« همتای عراقی 
خود گفت  وگــو کرد و در پایان نیز نشســت 
خبری مشترک با حضور وزرای خارجه ایران 

و عراق برگزار شد.

پور ازغدی، درشبکه های 
اجتماعی حضور رسمی ندارد

به گزارش مهر، رحیــم پور ازغدی هیچ گونه 
حضور رسمی در شبکه های اجتماعی توئیتر 
و اینستاگرام نداشته و ســخنانی که به نقل 
قول از وی )از قبیل تشــکیل جلسه شورای 
عالی انقــالب فرهنگی( در فضــای مجازی 
منتشر می شــود، جز مواردی که در سایت 
رســمی به نشــانی rahimpour.ir و یا با 
انتشــار بدون تقطیع و دستکاری سخنان او 

صورت پذیرد، به کلی فاقد اعتبار است.

معاون سیاسی وزیر خارجه:
آماده مذاکره با کشورهای 

خلیج فارس هستیم
معاون سیاســی وزیر خارجه با اعالم اینکه 
گفت وگوی مســتقیم و غیرمســتقیمی با 
آمریکا نداریم، از آمادگی ایران برای مذاکره 
با همه کشــورهای حوزه خلیج فارس برپایه 
احترام و منافع متقابل خبر داد. سیدعباس 
عراقچی، معاون سیاســی وزیر خارجه ایران 
که در ســفری دوره ای به سه کشور منطقه، 
به مسقط رفت و با مقامات این کشور دیدار و 
گفت وگو کرد، در صفحه توئیترش با انتشار 
تصویری از دیدارش با »یوســف بن علوی« 
نوشت: »به عمان ســفر کردم و پس از آن به 
کویت و سپس قطر خواهم رفت. هیچ گفت 
وگوی مستقیم یا غیرمســتقیمی با آمریکا 
نداریم؛ اما آماده مذاکره با همه کشــورهای 
حوزه خلیــج فارس برای برقــراری روابطی 
متوازن و ســازنده بر پایه احتــرام و منافع 

متقابل هستیم.«

غالمرضا کاتب
نماینده مردم گرمسار:

رییس دانشــگاه دفاع ملــی گفت: تهدیــدات رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا امــروز رنگ باخته اســت. 
سردار وحیدی اظهار کرد: دشــمن ما بیش از پیش 
به توانمندی های ملت ایران واقف است و همچنین، 
شکســت هایی که در جبهه مقاومت محتمل شــده 
را همواره بــه خاطر دارد، بنابراین طبیعی اســت که 
آمریکایی ها دیگر آمادگی هیچ جنگی را نداشته باشند.  
وی ادامه داد: از طرفی تهدیداتی هم که پیش از این از 
سوی برخی کشورها از جمله کشورهای منطقه و رژیم 
صهیونیستی برای ایجاد جنگ در منطقه مطرح بود، 
امروز دیگر رنگ باخته چون آنان هم بسیار متزلزل و 
نگران هستند.  سردار وحیدی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر کارآمد بودن مهلــت ۶۰ روزه ایران به اروپا تصریح 
کرد: باید امیدوار بود که آنها ســر عقل بیایند، چون 
مسیری که از ســوی جمهوری اسالمی انتخاب شده 
طی خواهد شد. وی افزود: اگر آنها به تعهد خود عمل 
کنند، نشان از بخش کوچکی از استقالل در برابر آمریکا 
دارد و اگر خالف این عمل کنند ما شاهد افول جدی 

در اروپا خواهیم بود.

تهدیدات رژیم صهیونیستی 
و آمریکا ، رنگ باخته است

رییس دانشگاه دفاع ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 حضور »ظریف«
 در مراسم شب قدر کربال

وزیر امور خارجه در کربال پس از زیارت عتبات 
 مقدسه، در مراسم شــب دوم احیا و شهادت

 امام علی )ع( شرکت کرد.

آماده مذاکره با کشورهای خلیج فارس هستیم

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مــردم گرمســار در مجلس گفت: 
دولت بایــد هرچه ســریع تر، الیحه اصالح 

ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند. 
غالمرضا کاتب بــا بیان اینکــه امروز یکی 
از اولویت های اصلی کشــور اصــالح نظام 
بودجه ریــزی اســت، گفت: در ســال های 
گذشــته حدود ۹۰ درصد از بودجه کشور 
صرف هزینه های جاری شــده است که باید 

این روند اصالح شود.  
نماینده مــردم گرمســار در مجلس با بیان 
اینکه یکی از اولویت های مهم دیگر کشور، 
ســامان دادن به بازار کاال و معیشت جامعه 
و برخورد با متخلفان، مفسدان و اخاللگران 
اقتصادی است، افزود: اصالح ساختار بودجه 
و برخورد با متخلفان  دو  اولویت اصلی کشور 
اســت که دولت باید در این مسیر گام های 

اساسی بردارد.

دولت، الیحه اصالح ساختار 
بودجه را به مجلس ارائه کند

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

یک کارشناس مسائل سیاســی اظهار کرد: افزایش 
اختیــارات رییس جمهور باید منوط بــه اختیارات 
مشــروط و ذیل نظارت هایی صورت بگیرد که اگر 
موفقیت و کارآمدی حاصل نشد، این اختیارات پس 
گرفته شــود. عماد افروغ  گفــت: رییس جمهور به 
عنوان رییس قوه مجریه در ساختار سیاسی ما نسبت 
به دو قوه قضاییه و به ویــژه مقننه اختیارات خوبی 
دارد و امکانات و فرصت های زیــادی در اختیارش 
است. افروغ اظهار داشت: افزایش اختیارات رییس 
جمهور منوط به شرایط غیرعادی است که مجموعه 
نظام، دســت اندرکاران و مقامات باید به این نتیجه 
برســند که االن شرایط خاصی اســت و در شرایط 
خاص، اختیارات قوه مجریــه افزایش یابد؛ طبیعی 
است که در زمان جنگ هم شــاهد بودیم و پس از 
جنگ امام راحل فرمودند که به روال قانونی برگردیم. 
وی بیان کــرد: اتفاقاتی که در شــرایط بحرانی رخ 
می دهد، اختیارات را بــاال می برد؛ اما اختیارات باید 
تعریف، تشخیص و تعیین شــود که چه اختیاراتی 

افزایش یابد. 

افزایش اختیارات رییس 
جمهور  باید مشروط باشد

کارشناس مسائل سیاسی:

وزیر کشور گفت: هیچ بعید نیست که بخواهند 
در منطقه مســئله جدیدی را آغاز کنند که 
آنان را عوامل ثالث نام می گذاریم. عبدالرضا 
رحمانی فضلی افزود: در حــال حاضر ما در 
شرایط خاصی قرار داریم. به صورت ناخواسته 
وارد شــرایط بین المللی شــده ایم که به ما 
تحمیل شده اســت. از نظر اخالق جهانی و 
تمام کســانی که در معرض داوری و قضاوت 
قرار دارند چه در حوزه مسائل سیاسی و چه 
در حوزه افــکار عمومی، همــه واقف به این 
مسئله هستند که ایران مسئولیت خود را در 
موضوع برجام با وجود تمام کش وقوس ها و 
فراز وفرودها انجام داده است. وی اضافه کرد: 
با فشــارهایی که در حوزه تحریم، تبلیغاتی 
و سیاســی وجود دارد، اقتضا این اســت که 
متناسب با شرایط خود را در حالت دفاع کامل 

و مقاومت مستحکم قرار دهیم.

بعید نیست بخواهند در منطقه 
مسئله جدیدی آغاز کنند

خبرگردی

بین الملل

یک عضو فراکســیون مســتقلین والیی بــا اعالم خبــر تهیه 
»درخواســت از مقام معظم رهبری« برای بازنگــری در قانون 
اساسی گفت: قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به 
باالی ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری ارسال کنیم. عزت ا... 
یوسفیان مأل ، درباره اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر لزوم 
افزایش اختیارات ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی اختیارات 

قوای سه گانه را تعریف کرده اســت، حال اگر شخصی اختیارات 
بیشــتر از این محدوده بخواهد نیاز به اصالح قانون اساسی دارد 
یا اینکه بایــد جاهایی که امکان تفویض اختیــار وجود دارد این 

اختیارات تفویض شود. 
وی افزود: بنده در نطق پیشین خود به موضوعی درباره بازنگری 
در قانون اساســی اشــاره کردم که بیــش از 1۰۰ نماینده هم 

درخواســتی را در این باره امضا کرده اند. در ایــن نامه تعدادی 
از نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواســت کردند تا اجازه 
بازنگری در بعضی از بخش های قانون اساسی گرفته شود. به این 
دلیل که ما به قانون اساســی اعتقاد داریم و یکی از اصول قانون 
اساسی این است که هر ده سال می توان در آن تجدید نظر کرد، 

یعنی قانون اساسی بعضی جاها قابل بازنگری است. 

درخواست بیش از 100 نماینده از رهبری برای بازنگری در قانون اساسی؛
مجلس اعظم تشکیل می شود؟

حذف »مطهری«  و شوکی که به اصالح طلبان وارد شد؛

ترامپ: به دنبــال تغییر 
حکومت در ایران نیستیم

ناطق نوری: افراط و تفریط 
در عبادت هم پسندیده نیست

کریمی: رییس جمهور عدم 
ایفای وظایف خود را به کمبود 
اختیارات ربط ندهند. روحانی 

فرافکنی نکند

     واکنش وزارت اطالعات به وجود دستگاه پوز در دفتر زنگنه:
 با کارمند خاطی، برخورد شد

روابط عمومی وزارت اطالعات درباره اخبار منتشرشده در خصوص وجود دستگاه کارت خوان در دفتر وزیر 
نفت و حواشی پیرامون آن، طی اطالعیه ای اعالم کرد: استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی 
یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از ســوی معاونت اقتصادی وزارت اطالعات پیگیری و با 
کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می شود که متعاقبا به دستور وزیر محترم نفت، کارمند 
)قراردادی( یادشده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق می شود. گردش ده میلیارد تومانی پوزهای یادشده 
صحت ندارد، همچنین میزان گردش و تراکنش های ثبت شده در کارتخوان ها صرفا دلیل بر وجود و اثبات 
تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش های ثبتی نیست. ادعای بروز بحث و اختالف بین وزرای نفت و 
اطالعات پیرامون این قضیه کامال کذب و خالف واقع است، کما این که در سایر اقدامات مقابله با مفاسد 

در وزارت نفت، وزیر محترم نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطالعات داشته اند.

توجیهات عجیب رقیب 9 رایی الریجانی:
پیامک هایی در استقبال از کاندیداتوری ام دریافت کردم

 محمد جواد ابطحی، نماینده نزدیک به پایداری ها در انتخابات هیئت رییسه در نهایت توانست ۹ رای را کسب 
کند، شکســتی تلخ تر از آنچه مصطفی کواکبیان زمانی دیگر تجربه کرده بود. ابطحی اما درباره این تصمیم 
غیرمنتظره اش گفته است :»من معتقد بودم فراکسیون والیی باید در انتخابات هیئت رییسه امسال یک نفر 
را برای ریاســت مجلس نامزد کند و آن یک نفر تا آخر بماند. اکثریت فراکسیون والیی می گفتند با توجه به 
تجربه سال گذشته، حتی اگر کسی را کاندیدای ریاست مجلس کنیم رای نمی آورد، از طرفی هم به الریجانی 

اقبالی نداریم«.
 وی این اســتدالل عجیب را هم آورده که برخی ها می گفتند ما نفر ســومی را نداریم و ناچاریم که به علی 
الریجانی یا محمدرضا عارف رای بدهیــم. ابطحی البته همچنان تصور می کند تصمیم درســتی گرفته که 
گفته است »بعد از جلسه، پیامک هایی که بدنه ارزشی جامعه به من دادند، از استقبال آنها حکایت می کند.«

چهره ها

علیرضا کریمیان
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شهرک نساجی و پوشاک در اصفهان تاسیس 
می شود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

۸۲۰۰ واحد مسکونی در استان 
بر اثر سیل، خسارت دید

معاون بازسازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: ۸۲۰۰ واحد 
مسکونی شهری و روستایی در استان اصفهان بر اثر 
سیل امسال، خسارت دیدند که به زودی تسهیالت 
و وام های بالعوض به آنها پرداخت می شود.حسن 
قوی بیان  با اشاره به آسیب سیل نیمه اول فروردین 
ماه ســال جاری به تعدادی از خانه های شــهری و 
روستایی اســتان اصفهان، اظهار داشت: بیشترین 
خسارت به دو شهرستان ســمیرم و فریدون شهر 
وارد شــد و خانه های زیادی تخریب شدند.وی، با 
بیان اینکه برای این خانه ها کارشناســی و ارزیابی 
صورت گرفته، گفت: مشــخصات آنها وارد سامانه 
شده و منتظر ابالغ تسهیالت بانکی برای آنها هستیم 
که یک مرحله تسهیالت ابالغ شــده ولی هنوز به 
بانک های عامل استان اعالم نشده و به محض اعالم، 
افراد می توانند با مراجعه به بانک، تسهیالت مورد 

نظر را دریافت کنند.

شهرک نساجی و پوشاک در 
اصفهان تاسیس می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
از تاسیس شهرک نساجی و پوشاک در این استان 
خبر داد.ســید حسن قاضی عســگر اظهار داشت: 
هدف از ایجــاد این شــهرک، اســتفاده بهینه از 
ظرفیت ها و تجربه های اســتان در صنعت نساجی 
و ایجاد اشتغال انبوه اســت و این شهرک، چرخه 
ریسندگی تا بافندگی، تولید و توزیع پوشاک را شامل 
می شود.  وی با اشــاره به تشکیل کمیته تخصصی  
برای راه اندازی شهرک نســاجی و پوشاک، افزود: 
بنا به تصمیم ایــن کمیته، جانمایــی احداث این 
شــهرک در زمین های بین پاالیشــگاه و نیروگاه 
شهید منتظری اصفهان انجام شده و این زمین ها در 
مرحله تغییرکاربری قرار دارد.  وی از انجام اقدامات 
الزم برای تاسیس شهرک ساخت لوازم و تجهیزات 
پزشکی در اصفهان خبر داد و گفت: اصفهان در زمینه 
ساخت و تولید لوازم و تجهیزات پزشکی از تجربه و 
توانایی باالیی برخوردار است و به همین منظور ۵۰ 
هکتار از زمین های شهرک فناوری واقع در شمال 
شاهین شهر را به احداث شهرک لوازم و تجهیزات 

پزشکی اصفهان اختصاص داده ایم. 
 

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 
اصفهان:

استارت آپ های داروسازی و 
صنایع غذایی تقویت شوند

مدیرعامل صنــدوق پژوهش و فنــاوری اصفهان 
گفت: استارت آپ های کشور، توانایی های زیادی 
در بخش داروسازی و صنایع غذایی دارند که الزم 
است در دوران تحریم، تقویت شوند.احمد ورد روز 
افزود: اســتارت آپ های فعال در بخش سالمت از 
جمله دارویی و تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی 
مانند مکمل ها، دارای ظرفیت هــا و توانایی های 
بسیار همچنین بازار تقاضای بزرگی هستند که در 
شرایط تحریم های ظالمانه، می توانند بخش اعظمی 
از نیازهای داخلی را پوشــش دهند.وی با اشاره به 
حضور کمتر رقبای خارجی در کشور، اضافه کرد: این 
موضوع، ازیک طرف می تواند فرصتی برای توسعه 
بازار شــرکت های داخلی و از طرفی تهدیدی برای 
کیفیت کار آنها و حضور در بازارهای بین الملل باشد.

 
 درخواست تولیدکنندگان

 برای افزایش قیمت شوینده ها
دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شــوینده با اعالم 
اینکه قیمت نهاده های تولیــد افزایش پیدا کرده 
است، گفت: بر همین اساس تولیدکنندگان شوینده 
درخواســت ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعدیل قیمت ها را 
به سازمان های مربوطه ارســال کرده اند.جمشید 
فروزش با اشاره به اینکه افزایش قیمت مواد اولیه و 
تغییرات قیمت ارز نیمایی، هزینه تمام شده کاالها 
را برای تولیدکنندگان افزایش داده، اظهار داشت: 
نهاده های تولید به حدی قیمت شــان افزایش پیدا 
کرده که تولیدکنندگان ملزم به افزایش قیمت برای 

ادامه فعالیت خود هستند.

خـبر

افت ۲۶ درصدی تقاضا برای 
گوشی های هواوی در جهان 
به دلیل تحریم های آمریکا طی ۴ روز گذشته 
گوشــی های هواوی، محبوبیت خــود را از 
دست داده اند و تقاضای آنها در انگلیس نصف 
شــده و در ســطح جهانی ۲۶ درصد کاهش 

یافته است.

 ارســال محموله های گوشــی هوشمند در 
هواوی، دومین ســازنده بزرگ گوشی های 
هوشمند جهان از نظر تعداد، در صورت ادامه 
تحریم ها در ۲۰19 بین ۴ تا ۲۴ درصد افت 
می کند. متخصصین انتظــار دارند صادرات 
هواوی طی ۶ مــاه آینده کاهــش یابد ولی 
به خاطر عــدم اطمینانی که نســبت به این 
تحریم ها وجود دارد، عددی برای این کاهش 

تخمین  نزده اند.

مذاکرات فیات کرایسلر و 
رنو برای ادغام

فیات کرایســلر و رنــو در حــال مذاکره در 
مورد یک ادغام جهانی هســتند که می تواند 
بســیاری از ضعف های هر دو خودروســاز را 
برطرف کند. مذاکرات در مرحله پیشــرفته 
قرار دارد. قبال گزارش شــده بــود که فیات 
و رنو در حــال مذاکره برای رســیدن به یک 
قــرارداد به منظور ایجاد روابط گســترده در 
مقابله بــا چالش هــای پیــش روی صنعت 
جهانی خودروســازی بوده اند.فیــات و رنو 
یک بازار مشــترک جمع آوری سرمایه حدود 
33میلیارد یورویــی )37 میلیــارد دالر( با 
فــروش کلی جهانــی ۸.7 میلیــون خودرو 
دارند. پیوســتن این دو شــرکت بــا موانع 
 سیاسی و شــغلی  روبه رو است، مخصوصا در

 ایتالیا. 

مالیات بــه عنوان یکــی از اصلی ترین ابزارهای خروج کشــور از 
وابستگی نفتی، همواره مطرح بوده اســت؛ هر چند در سال های 
اخیر و با اجرای طرح جامع مالیاتی، اعتراضات زیادی نسبت به اخذ 
مالیات و شیوه های محاسبه آن مطرح شده است؛ اما کشور برای 
برون رفت از چالش های دولت رانتی ناچار به رفتن به ســوی اخذ 
مالیات و البته بستن راه های فرار مالیاتی برای برقراری عدالت در 
جامعه است. در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته است، اصالح 
سیستم مالیاتی می تواند نقش موثری در حمایت از تولیدکنندگان 

به خصوص در شرایط ویژه اقتصادی کنونی داشته باشد. 
اصفهان پس از تهران، بیشــترین مالیات را در کشــور می پردازد 
و از ســوی دیگر وجود صنایع و تولید کنندگان عمده و خرد هم 
در این استان موجب شــده تا مالیات به عنوان ابزاری مهم برای 
تولیدکنندگان و صاحب کســب و کارهای خــرد و کالن مطرح 
باشد؛ آنگونه که بهروز مهدلو مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
در نشســت خبری با معاون امور اقتصادی اســتاندار مطرح کرد، 
قرار اســت با تغییــرات و اصالحاتی، راه برای حمایت بیشــتر از 
تولید کنندگان و صاحبان کســب و کارهای خدماتی برای رونق 

تولید ارائه شود.
شبکه رهتاب از هفته آینده در اصفهان اجرایی می شود

در ابتدای این نشست، سید حسن قاضی عسگر با تاکید بر اینکه 
شعار رونق تولید، تک وجهی نیست، اظهار داشت: باید سیاست های 
همه جانبه ای را در پیش گیریم تا بتوانیم به درستی این شعار را 
اجرایی کنیم. وی ادامه داد: مســائل اداری و بروکراسی پیچیده 
حاکم بر آن، مشکالت بسیاری را برسر راه سرمایه گذاران گذاشته 
اســت که باید در این خصوص، پیگیری های الزم صورت پذیرد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان اینکه استانداری با 
توجه به نقش حاکمیتی خود، یک مجموعه سیاست گذار است، 
گفت: بر همین اساس باید برای اجرایی شدن سیاست های نظام و 
رونق تولید و رفع موانع آن در استان تالش کند. وی افزود: با توجه 
به شــرایط اقتصادی حاکم برجامعه، تدوین بسته های حمایتی و 
تشــویقی برای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است. 
وی با اشاره به اینکه ادارات دیگر نیز بسته های حمایتی مناسبی 
برای رونق اقتصادی اســتان تهیه کرده اند، تصریــح کرد: البته با 
توجه به نوسانات ارزی برخی از مشاغل رونق خود را از دست داده 
و برخی دیگر رونق پیدا کرده انــد که این امر به خاطر عدم کنترل 
و نظارت مناسب بر بازار بوده است؛ در همین راستا شبکه رهتاب 

توسط متخصصان اصفهانی برای اولین بار در کشور طراحی شده و 
از هفته آینده اجرایی می شود تا رصد خوبی بر بازار داشته باشیم.

بندهای چهارده گانه برای کمک به تولید کنندگان
بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهــان هم در این 
نشست برای ایجاد آرامش در واحدهای تولیدی به جهت شرایط 
خاص اقتصادی، از تدوین بســته های حمایتی از تولید کنندگان 
عمده و خــرد خبرداد. به گفته وی بســته تدوین شــده در امور 
مالیاتی شامل 1۴ بند می شــود که کمبودها و خالهای مالیاتی 
پیش روی تولید کنندگان و مودیان مالیاتی را برطرف کرده است. 
مهدلو گفت: اولین بند این طرح شامل تقسیط بدهی های مالیاتی 
عملکرد و ارزش افزوده و معوقات به صــورت بلند مدت و پلکانی 
است که تا 3۶ ماه قابل تقسیط است که این مسئله فشار مالیاتی 
بر تولید کننــدگان را بر می دارد. بند دیگری از این طرح شــامل 
بخشــودگی جرائم ارزش افزوده حتی تا 1۰۰ درصد جرائم است 
که البته شــامل مودیان بد حساب نخواهد شــد. مهدلو در ادامه 
تصریح کرد: ایجاد کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اســتانداری 
و اتاق بازرگانی برای بررســی مشــکالت تولیدکنندگان و ارائه 
راهکارهای اجرایی برای واحدهــای تولیدی هم بخش دیگری از 
طرح پیش بینی شده مالیاتی می شــود. همچنین تقسیط مجدد 
بدهی مودیان و حل مشــکل علی رأس شــدن مالیات واحدهای 

تولیدی به محاسبه قسمت های ثبت نشــده نیز از جمله بندهای 
دیگر این طرح خواهد بود.

اشراف کامل اداره مالیاتی بر منابع مالی افراد
مهدلو در این نشســت تصریح کرد: با اجرای طــرح جدید قانون 
مالیاتی تا ۸۰ درصد منابع مالی افراد قابل شناســایی اســت و به 
زودی اشراف اداره مالیات به صورت 1۰۰ درصدی خواهد بود. وی 
تاکیدکرد که تولیدکننــدگان و مودیان درآمدهای واقعی خود را 
اعالم کنند؛ چرا که امور مالیاتی استان، درآمدها را شناسایی کرده 
و در صورت عدم ثبت درآمد واقعی، مودی مالیاتی شامل پرداخت 
جریمه و پولشویی شــده که جرم به حســاب می آید و می تواند 
تبعات ویژه ای را در بر داشــته باشد. مهدلو با اشــاره به شفافیت 
و ســرعت در بازگرداندن وجود دریافتی اضافــه از مودیان گفت: 
امور مالیاتی استان اصفهان ۲۶۰ میلیارد تومان مازاد دریافتی از 
اشخاص حقیقی و حقوقی را به حساب آنها بازگردانده و این غیر از 
تهاترهایی است که صورت گرفت که نتیجه این کار، رضایتمندی 
مردم را به ارمغان داشته است. وی از اجرای طرح جامع مالیاتی در 
استان اصفهان خبر داد و گفت: امروز حدود ۵۰ تا 7۰ درصد طرح 
جامع مالیاتی استان اصفهان که برای شفاف سازی مالیاتی است 
پیاده سازی و آماده شده که دارای سه مزیت کاهش هزینه، افزایش 
درآمد و رضایتمندی فعاالن اقتصادی است که در نتیجه می توان 

درآمد مودیان را سنجید و شفاف سازی مالیاتی صورت می گیرد.
اصفهان در شناسایی فرار مالیاتی در کشور اول است

مدیر کل امور مالیاتی با اشــاره به تالش های این ســازمان برای 
کشف، پولشویی و فرار مالیاتی در استان اضافه کرد: امور مالیاتی 
استان اصفهان در زمینه فرار مالیاتی تاکنون به خوبی عمل کرده 
و فرارهای مالیاتی شناسایی شده و در حال وصول هستیم؛ البته 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، همه بایــد کمک کنند، تا درآمد 
کســب و رضایت مردم حاصل شــود. این در حالی است که امور 
مالیاتی استان اصفهان در شناسایی و وصول فرارهای مالیاتی در 
کشور، اولین است. وی به این نکته نیز اشاره کرد که برای استفاده 
از بسته حمایتی، صنعتگران و تولیدکنندگان فقط تا 3۰ دی ماه 
9۸ فرصت دارند و این آخرین مهلت است. مدیرکل امور مالیاتی 
اســتان اصفهان، اظهار امیدواری کرد که خوداظهاری اشخاص 
حقیقی که در سال گذشته ۵۵ درصد بوده، در سال جاری به ۸۰ 

درصد برسد و رسیدگی با عدالت و کیفیت باشد.
دالالن را معرفی کنید، برخورد می کنیم

بهروز مهدلو در پاسخ به سوال زاینده رود مبنی بر ایجاد مشکالت 
مالیاتی برای روزنامه ها به دلیل خرید کاغذ در بازار آزاد و مشکالت 
ناشی از ارائه ندادن فاکتور توسط دالالن در بازار گفت: همه باید 
کمک کنیم تــا فرار مالیاتی در کشــور کنترل شــود. دالالن در 
همین کشور زندگی می کنند و از امنیت و امکانات کشور استفاده 
می کنند؛ پس باید مالیات بدهــد. وی تصریح کرد: با اجرای طرح 
جامع مالیاتی، ما به زودی به همین دالالن هم خواهیم رســید؛ 
اما باید همه همکاری کننــد. وی تاکید کــرد: برخی رفتارهای 
خود مــا دالالن را تقویت می کند. همه باید برای شناســایی این 
افراد که معموال هم مالیات نمی دهند، همــکاری کنند. مهدلو با 
اشاره به مشــکالت برخی از صنوف به دلیل وجود دالل ها گفت: 
ســازمان مالیاتی با دالل ها هم تعامل می کند تــا به جای داللی 
با پرداخت مالیــات در قالب فعال های صنفــی عمل کنند؛ پس 
می توان داللی را از ســر راه برداشــت. وی تصریح کــرد: افراد و 
فعاالن اقتصادی حتی مدیران مســئوالن روزنامه ها می توانند در 
مورد این دالالن به ســازمان مالیاتی اطالع رسانی کنند. مهدلو 
در مورد شرایط اســتفاده از معافیت مالیاتی روزنامه ها هم گفت: 
اگر روزنامه ها اظهار نامه و اســناد و مدارک کاملی داشته باشند، 
حتما معاف از مالیات هســتند و در مورد مشــکالت خرید کاغذ 
و نداشتن فاکتور هم ســازمان مالیاتی مشــخصات دالالن را از 
 روزنامه ها دریافت می کند و مســتقیما به ســراغ دالالن خواهد

 رفت.

به سراغ دالالن می رویم
 پای مشکالت تامین کاغذ روزنامه ها به نشست خبری مدیر کل امور مالیاتی هم باز شد؛

برداشت جو در بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع استان اصفهان به شیوه جدید آغاز شد.کارشناس مسئول پهنه های 
تولیدی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با اشــاره به اینکه ۲ هزار هکتار از مزارع استان به کشت جو 
به صورت قصیل اختصاص دارد، گفت: بیش از ۲۰۰ هکتار از مزارع منطقه جی و قهاب در شهرستان اصفهان به 
کشت جو به صورت قصیل اختصاص یافته که انواع علوفه از آن برداشت می شود.منصوری با بیان اینکه برداشت 
این محصول تا پایان خرداد ادامه دارد، افزود: امسال با توجه به بارندگی های اخیر پیش بینی می شود 3۰ تا ۵۰ تن 
از هر هکتار قصیل جو برداشت شود. وی گفت: کاشت جو به صورت قصیل چند سالی است به کشاورزان به صورت 

تدریجی آموزش داده شده که در این دو سال کشاورزان بسیاری به این نوع کشت روی آوردند.

کاهش مصرف آب با 
شیوه جدید برداشت 

جو در اصفهان زی
ور

شا
 ک

  عکس روز

قاچاق انسان  درداشبورد  و موتورخودرو!

مقامات منطقه »بنی نصار« در مراکش از کشــف ســه خودرو و یک کامیون که مهاجران 
غیرقانونی در داخل موتور و داشبورد آنها پنهان شده بودند، خبر دادند.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان:
به واحدهای مسکونی کمتر از ۶۰ متر مجوزساخت داده نمی شود

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان گفت:  طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان، به واحدهای 
مسکونی کمتر از ۶۰ متر مجوزساخت داده نمی شود.سید احمد حســیني نیا ، در خصوص ضرورت ساخت 
آپارتمان هایی با متراژ پایین با توجه به ذائقه مردم در اصفهان، اظهار کرد: باید توجه داشــت که ما نمی توانیم 
سرمایه گذار را وادار به ساخت آپارتمانی با متراژ پایین در یک منطقه مناسب کنیم؛ البته اگر خود سرمایه گذار 
تمایل به ساخت آپارتمانی با متراژ پایین داشته باشد از تصمیم وی استقبال می کنیم.وی در خصوص در نظر 
گرفتن سیاست هایی برای تشویق انبوه سازان به ساختمان هایی با متراژ پایین، اظهار کرد: سیاست های دولت 
در بحث بافت فرسوده به شرط اجرا خوب است و می توان در این مناطق سیاست های تشویقی اعمال کنیم و 

اکنون به دنبال طرحی برای اجرای مسکن امید در اصفهان هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
نخستین گام رونق تولید، تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اولین گامی که دولت باید در زمینه ایجاد رونق تولید بردارد، 
تعیین تکلیف و ایجاد حرکت در پروژه های نیمه تمام دولتی است و این نهاد باید نحوه تکمیل این پروژه ها را تعیین 
تکلیف کند. حمیدرضا فوالدگر در خصوص راه های ایجاد رونق تولید در صنعت اظهار کرد: اساسا نام گذاری 1۰ سال 
اخیر به نام های اقتصادی، تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص حساسیت اقتصاد و تمرکز دشمن بر این حوزه است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بخش هایی همچون فرهنگ، سیاست خارجی، جامعه 
و ... هم به توجه نیاز دارند؛ اما همه شواهد نشان می دهد که در حال حاضر، اقتصاد در اولویت امور کشور قرار دارد و 
به همین منظور نیز مقام معظم رهبری از سال ها قبل بر این موضوع تاکید داشتند و این تاکید را در نام گذاری های 

سال ها نشان دادند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: 
ملخ های رویت شده، بومی هستند

در حالی برخی اهالی محلی و کشــاورزان از تعداد متراکم ملخ  در برخی مناطق اســتان اصفهان صحبت 
می کنند که مسئوالن امر معتقدند این ملخ ها نه ملخ های صحرایی عربستان؛ بلکه ملخ های محلی و بومی 
بوده و تهدیدی محسوب نمی شوند.مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در همین 
ارتباط گفت: ملخ های صحرایی فعال هیچ گونه تهدیدی برای استان اصفهان ندارند و پیش بینی های الزم و نیز 
اقدامات اولیه و فوری در مبارزه با ملخ ها در سطح استان های جنوبی نظیر هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان و بوشهر در حال انجام است.حسنعلی رحیمی افزود: بر اساس اعالم فائو و کارشناسان 
بخش کشاورزی، ملخ های صحرایی، آفت هایی خطرناک برای کشاورزی کشور محسوب می شوند که در 
صورت تداوم حضورشان، می توانند امنیت غذایی را نیز مختل کنند. وی گفت: احتمال وجود ملخ طاغ در 
بعضی شهرستان ها مانند نطنز پیش بینی می شود و این نوع ملخ به درخت می چسبد؛ اما در این فصل هنوز 

برای حضور ملخ های طاغ زود است.

سید محسن تجویدی –  شهردار دستگرد

آگهی مزایده
بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر 
دارد نسبت به فروش یک قطعه پالک تجاری و دو قطعه پالک مسکونی 
واقع در طرح تفکیکی جنب پمپ بنزین و طرح تفکیکی شمال شرق اقدام 
نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به 
واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 9۸/3/۲۰ مراجعه و تا تاریخ 

9۸/3/۲1 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.
م الف:475373

نوبت  دوم

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

طرح تفکیکی جنب پمپ بنزین55عادیپالک تجاری1

طرح تفکیکی شمال شرق69/47عادیپالک مسکونی2

طرح تفکیکی شمال شرق41عادیپالک مسکونی3

مرضیه محب رسول
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ابالغ وقت رسیدگی
3/68 شماره: 196/98 حل1 ، مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 17:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیریوسفی ، نام پدر: 
محمدحسین ، نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی خ خیام بن بست 11  ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: کورس کردستی بهی ، نام پدر: مصطفی ، خواسته و بهای 
آن: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح 
متن دادخواست بدواً صدور اجرای فوری قرار تامین خواسته ، دالیل خواهان: کپی چک و 
کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 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 الف: 477377 رئیس شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/69 کالسه پرونده:1321/97 ، شماره دادنامه:173- 98/02/09 ، مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی لطفی به نشانی: کهریزسنگ خیابان 
امام کوچه 30 ؛ خوانده: محمود بهارلو نشانی:مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه حواله 
، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی لطفی به طرفیت آقای محمود بهارلو به خواسته 
مطالبه مبلغ 8/060/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به شماره 97/8/23-175456 
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه 
رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب 
دین خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــاده 1258 قانون مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ 
8/060/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/9/1 لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 478520  ایمان بختیاری  

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)273 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/70 شماره: 4249/97 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:15 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمصطفی موسوی 
، نام پدر: سیداسماعیل ، نشانی: خمینی شهر خ شهید فهمیده محله خورشید کوچه حسین 
جنب دبیرستان داورپناه26  ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: شهناز رحمتی ، نام 
پدر: مصطفی ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 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 شــورا نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 478525 

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/71 خواهان  مریم عابدپور فرزند رحمت ا... دادخواســتی  بــه طرفیت خواندگان علی 
عظیمی فرزند هادی و حبیب ا... رضایی فرزند محمد و حســین موســوی فرزند میرزا و 
محمدرضا ضیغمی فرزند رضا و قدرت ا... زارعی فرزند علی به خواسته انتقال سند خودرو 
به شماره انتظامی 44 د 292 ایران 57 مدل 2012  تقدیم شورای حل اختالف نموده که 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالســه 98/164  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 98/04/18 راس ساعت 4/30 عصر تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امورمدنی و دســتور قاضی شــورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی و اطالع از مفاد آن به شــورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:479504 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دهاقان )159 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/72  آقای ناصر اسدی نیا دارای شناسنامه شماره 4941 به شرح دادخواست به کالسه  
92/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فرنگ دویستی به شناسنامه 12 در تاریخ 1397/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند ذکور به نام ناصر اسدی نیا، 
ش.ش 4941 متولد 1348/11/26 و یک همسر دائمی به نام علی قلی اسدنیا، ش.ش 30 
متولد 1319/5/15 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 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 شــد. م الف: 479533 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر)139 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/73  آقای رضا گشــول دارای شناسنامه شماره 1222 به شــرح دادخواست به کالسه  
28/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه گشول ممزایی به شناسنامه 8 در تاریخ 1397/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند انــاث به نام های 
1- زهرا گشــول، ش.ش1120211905 متولد 1382/6/3 ، 2- عطیه گشول، ش.ش 
1120251915 متولد 87/3/21 و همسر دائمی نامبرده به نام رضا گشول، ش.ش 1222 
متولد 1357/12/29 و مادر نامبرده به نام زهرا گشول، ش.ش 758 متولد 1338/9/8 و 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: 479560 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)157 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/74  شماره: 65 آقای عبدالرضا شیاسی سرداب ســفالیی فرزند رضا قلی دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند به طرفیت آقای عسگر سعیدی فرزند شکراله تقدیم نموده و خوانده را 
مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون 
شهر وقت رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/4/15 ساعت سه بعد 
از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا 

- جنب دادگســتری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به منزله 
ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 479517 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر)99 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/75 شــماره صادره: 1398/42/564367- 1398/2/21 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 5119 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 63718 در صفحه 462 دفتر امالک جلد 390 به نام احمد ودادی نیا تحت شــماره 
چاپی مسلسل 3/054863 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 46775 مورخ 84/2/21 دفترخانه شماره 78 اصفهان به خانم صدیقه 
فاموری فرزند علی اکبر انتقال یافته  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1398217020024002107 مورخ 98/2/2 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 88878 مورخ 98/1/31 و رمز تصدیق 180835 به گواهی دفترخانه 
378 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
 شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
 می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 479117 قویدل رئیس 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )257 کلمه، 3 کادر(

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص داتــام ســازه ارگ 
1398 بــه شــماره ثبــت 957 بــه /02  درتاریــخ 03/

 شناسه ملی 14008285740 
ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضــوع فعالیت :انجــام عملیات پیمانکاری و شــرکت 
در مناقصــات دولتی و غیر دولتی در رشــته ســاختمان از قیبل ســاختمانهای 
چوبی،آجری،سنگی،بتنی،فلزی،سازه های ساختمانی با هر نوع کاربری،ساختمانها 
و سازه های پیش ساخته ،محوطه ســازی کوچک و بزرگ، جدول کاری، ،دیوار 
 کشــی،اجرای پیاده رو ،انجام عملیات پیمانکاری در رشــته آب شامل،ســدها،

ســازه های هیدرولیــک و تونل هــای آبی،مخازن آب و شــبکه هــای توزیع 
آب،ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 
کانالهای انتقال آب، تعمیر و نگهداری شبکه های آب و فاضالب ، انجام عملیات 
پیمانکاری در رشته های راه و ترابری شامل ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراه 
ها،راههای ریلی،فرودگاه،تونل ها و پلهای زمینی و زیر زمینی و عملیات آسفالت 
،تاسیسات ساختمانهای بزرگ و کوچک، تولید و اجرای انواع بلوک های دیواری 
و جدول های خیابانی و جدول های تزیینی، کف فــرش، موزاییک، تیرچه های 
معمولی، تیرچراغ برق و دیوارها و پل های پیش ســاخته و انواع سازه های بتنی 
و قطعات بتنی پیش ســاخته، صادرات و واردات انواع مصالح ساختمانی، فلزی و 
بتنی، صادرات و واردات انواع لباس هــای بزرگانه و بچگانه ، خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقضات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی 
، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری صرفًا در راستای تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شهر اردستان، امام ، 
خیابان شهید فائق ، کوچه شهید مرتضی فدایی ، پالک 0 ، طبقه همکف ، واحد 8 
کدپستی 8381715749 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقسم به 100 ســهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1409/111 مورخ 
1397/11/06 نزد بانک تعاون شعبه اردستان با کد 1409 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی عامری به شماره ملی 0075555832و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم مریم مهابادی اردستانی به شماره ملی 1189355280و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
مجید مهابادی اردستانی به شــماره ملی 1189925958و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مهین ربیعی به شــماره ملی 1189757958 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی خانم فهیمه سادات فتوحی اونجی به شماره ملی 1189929198 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )464928(

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود زرین نگین ســپهر 
 آفاق درتاریــخ 1398/02/30 به شــماره ثبــت 62430 به

 شناسه ملی 14008345218 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ،تولید و بسته بندی و توزیع 
،صادرات و واردات انواع محصوالت و مواد غذایی و انواع کاالهای مجاز بازرگانی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزی ، شــهر اصفهان، دهنو ، خیابان امام خمینی ، خیابان شــهدای 
عملیات فتح المبین ]160[ ، پالک 0 ، پالک قدیمی 82 ، طبقه همکف کدپستی 
8189155683 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 100000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم فهیمه سلیمانی به شماره 
ملی 1270263951 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای احسان سلیمانی 
دهنوی به شــماره ملی 1290820120 دارنده 99000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم فهیمه سلیمانی به شماره ملی 1270263951و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احسان سلیمانی دهنوی به شماره ملی 
1290820120و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء اقای احســان 
سلیمانی دهنوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )480364(

شهردار کاشان مطرح کرد:
 ضرورت انتقال فرهنگ

 دفاع مقدس به نسل جوان
شهردار کاشان گفت: باید تاریخ  کاشان
رشادت رزمندگان برای نسل های جوان و نوجوان 
جامعه بازگو شود تا با عظمت کار آنان آشنا شوند.

سعید ابریشمی راد در مراسم »میهمانی الله ها« 
آزادسازی خرمشهر را یک موهبت الهی دانست و 
افزود: این فتح با پایداری، اســتقامت و رشادت 
انســان های پاک طینت و پاک نیت به دست آمد. 
وی خانواده شــهدا را میراث گران بهای انقالب و 
دین دانست و اظهار کرد: در سوم خرداد که جنگ 
به نفع دشمن تجاوزگر عراقی پیش می رفت، تنها 
معجزه الهی توانست خرمشــهر را آزاد کند، باید 
تاریخ رشادت رزمندگان برای نسل های جوانان و 
نوجوان جامعه بازگو شــود تا با عظمت کار آنان 

آشنا شوند.
شهردار کاشــان یادآور شــد: معجزه الهی فقط 
متعلق به یک دوران خاص نیست و تا انسان های 
پاک در جهان هســتند، امکان ظهــور معجزه 

وجود دارد.

ایجاد پردیس علم و فناوری 
کلیشاد و سودرجان

شهردار کلیشاد وسودرجان از  کلیشاد
اجرای طرحی با هدف جذب گردشگر در حوزه 
علم و فناوری در این شهر خبر داد و گفت: برای 
اجرای این طرح با دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
مذاکره شده تا شعبه ای از پردیس علم و فناوری 
در کلیشــاد راه اندازی شــود. حامــد اخگر  از 
برنامه ریــزی برای مرمت ابنیــه تاریخی و بافت 
قدیمی این شــهر خبر داد و افزود: در سال های 
گذشته در این زمینه کار مهمی انجام  نشده بود 
و فقط ایجاد زیرساخت ها و معابر اولویت داشت. 
وی ادامه داد: مستندســازی چهار عدد از ابنیه 
تاریخی شهر آغاز شــده و پس از آن شهرداری 
مرمت و ســاماندهی این محوطه های تاریخی را 

انجام می دهد.

خبر

ضرورت انتقال فرهنگ  دفاع مقدس به نسل جوان

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

غرق شدن جوان ۳۳ ساله 
چادگانی در زاینده رود

رییس جمعیت هالل احمر  چادگان
چادگان گفت: جوان ۳۳ ساله چادگانی که 
مشــغول چراندن گوســفندان در حاشیه 

رودخانه زاینده رود بود، غرق شد.
مجتبی بیات، با بیان اینکــه یک جوان ۳۳ 
ساله اهل چادگان که در حاشیه زاینده رود 
مشغول چرای گوسفندان بود غرق شد، اظهار 
کرد: به دنبال تماســی که عوامل جمعیت 
هالل احمر شهرستان را از غرق شدن جوانی 
در حاشــیه رودخانه زاینده رود باخبر کرد، 
امدادگران بالفاصله به محل اعزام شــدند.

وی افزود: تالش امدادگران ساحلی جمعیت 
هالل احمر برای نجات این جوان بی نتیجه 
ماند و سرانجام جسد وی از آب بیرون کشیده 
شــد. رییس جمعیت هالل احمر چادگان 
تاکید کرد: شهروندان و مسافران از شناکردن 
در محل هایی که تابلوی شــنا ممنوع نصب 

شده خودداری کنند.

»شــبیخون فرهنگــی همچنان 
پابرجاســت.« این مطلب رامحمد 
محسنی اژیه، دادســتان عمومی و انقالب شهرضا 
درجمع خبرنگاران بیان داشــت و ادامه داد: موج 
ســواری ازحوادث گوناگون وایجادیأس وناامیدی 
وسم پاشــی ضدانقالب درجامعه یکــی از اهداف 
دشمنان نظام است. وی درادامه افزود: اهداف کلی 

ضد انقالب ومعاندان ایجادآشوب است.
دادستان عمومی و انقالب شــهرضا تصریح کرد: 
دشــمنان ومعاندان نظام ازبابت هرحادثه ای که 
اتفاق می افتد درتالش هســتند که روحیه یأس 

وناامیدی در میان قشرجوان نهادینه شود.
وی خاطرنشــان کرد: دشــمنان هرروزدرتالش 
ایجادیک حادثه وخبرومعضل اجتماعی وتخریب 

فرهنگ جامعه هستند.
محسنی اژیه بااشــاره به حضور بهنگام ودرتقابل 
بااین هجمه فرهنگی اظهارداشــت: اصحاب رسانه 
و خبرنگاران در خط مقــدم مقابله با این جریانات 
ضد فرهنگی قرار دارند. دادستان عمومی و انقالب 
شــهرضابا اشــاره به تغییروتحول در قوه قضاییه 
درراســتای اطالع رســانی خدمات این قوه گفت: 
ریاســت قوه قضاییه، برافزایش وترمیم ســرمایه 
اجتماعی درایــن قوه تاکیــد دارند و نســبت به 
دیدگاه ها و اعتمادسازی برای مردم واطالع رسانی 
وخدماتی که دستگاه قضایی دارندخواستارتعامل 
بیشتر هستند. دادستان شهرضا بایادآوری خدمات 
وتالش دســتگاه قضایــی اظهارداشــت: عملکرد 

وآمارشــهدای قوه قضاییه، نشــان دهنده تالش، 
زحمات و پویایی این قوه است. وی درادامه افزود: 
 یکــی ازانتقادهابــه عملکرد دســتگاه قضایی در
 برخــی موارداطاله دادرســی هاســت که تحت

 تاثیر زحمات همکاران مــان دراین قوه قرار گرفته 
است.

دادستان عمومی و انقالب شهرضادربخش دیگری 
ازســخنان خود بااشــاره به برگــزاری انتخابات 
مجلس شورای اســالمی گفت: باید فضای همدلی 
درشهرستان مضاعف باشــد و مردم جلوه های آن 
رامشاهده کنند و فضای تخریب وتوهین درجامعه 

که جلوه های منفی دارد، انجام نگیرد. وی درادامه 
 افزود: دربحــث انتخابات بعضی ازمســائل جنبه

حق الناس داردکه دراین راستاباید جلوه های امید 
به جامعه تزریق شود.

محســنی اژیه، انتقادپذیری راازعوامــل پویایی 
دســتگاه های مدیریتی برشــمرد و افــزود: نباید 
فضای انتقاددرجامعه ســرکوب شود. بیان مسائل 
و مشــکالت باید مدیریت شــود که دراین راستا 
مسئوالن شهرستان باجدیت پیگیر برطرف کردن 
مشکالت مردم بوده وحداکثرتوانمندی و وقت خود 

را جهت  انجام امور جامعه به کاربسته اند.

خبرنگاران  در خط  مقدم مقابله  باجریانات ضد فرهنگی

مدیر بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا گفت:  شهرضا
با بهره برداری از یال دوم بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا، این 
بیمارستان به قطب پزشکی جنوب اســتان اصفهان، شمال استان 

فارس و کل کهگیلویه و بویراحمد تبدیل می شود.
حمزه یزدی، با اشاره به اینکه به زودی مرکز پیشگیری و غربالگری 
ســرطان در بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( شــهرضا راه اندازی 

می شود، اظهار داشــت: همزمان با راه اندازی این بخش، بخش های 
کولونوسکوپی، کولپوسکوپی، آندوسکوپی و ماموگرافی در درمانگاه 
تخصصی این بیمارستان ایجاد می شود. وی با بیان اینکه این مرکز 
یکی از 4 مرکز غربالگری ســرطان در استان اصفهان است و تا سال 
1402 مرکز شیمی درمانی با 80 تخت با کمک بخش خصوصی در 
شهرضا راه اندازی می شود، افزود: از خیران و مردم شهرستان شهرضا 

درخواســت داریم تا کمک کنند که فاز جدید بیمارستان راه اندازی 
شــود، به دلیل گران قیمت بودن تجهیزات بیمارســتان، راه اندازی 
فاز جدید به کمک خیران و مردم امکان پذیر است. مدیر بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( شهرضا با اشاره به توسعه این بیمارستان گفت: این 
بیمارستان در سال 1۳87 به بهره برداری رسید و فاز توسعه آن امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا:
شهرضا، قطب درمانی ۳ استان می شود

اعزام ۶۰ مبلغ مذهبی به مناطق   دادستان عمومی و انقالب شهرضا مطرح کرد:  
محروم سمیرم در ماه رمضان

رییس اداره تبلیغات اسالمی  سمیرم
شهرستان سمیرم گفت: در ماه مبارک رمضان 
۶0 طلبه از قم و اصفهان به سمیرم اعزام شده و در 
مناطق شهری، روســتایی و عشایر شهرستان 
سمیرم اســتقرار یافتند.حجت االسالم میثم 
آقایــی اظهار داشــت: در ماه مبــارک رمضان 
کالس های تفسیر و تالوت هر روز یک جزء قرآن 
در 45 مسجد و 45 خانه قرآن شهرستان برگزار 
شده و جشنواره حفظ جزء ۳0 برای کودکان تا 
12 سال نیز در کل منطقه اجرا می شود. وی بیان 
کرد: برنامه محفل انس با قرآن به صورت شاخص 
در امامزاده ابراهیم)ع( ســمیرم با حضور قاری 
کشوری استاد »سرافراز« و برنامه تبلیغ اسالم در 
جامعه غرب و اروپا با حضور اســتاد محســن 
صحرایی، مبلغ اسپانیایی زبان در دانشگاه آزاد 
سمیرم نیز از جمله برنامه های شهرستان بود. 
آقایی، در ادامه افزود: از 4 مبلغ برتر شهرستان با 
حضور حجت االســالم قطبی، رییــس دفتر 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان تجلیل شد. 
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سمیرم، 
اجرای سفره برکت افطاری ساده با عنوان سفره 
برکت در ۳5 مسجد شهرســتان با کمک های 
مردمی و خیرین و همچنین طبخ و توزیع پانصد 
پرس غذای گرم تحت عنوان طرح افق از محل 
نذورات مردمی آستان مقدس امامزاده ابراهیم 
)ع( و توزیع بین ایتام و مستمندان شهر توسط 
اداره اوقاف و امــور خیریه ســمیرم را از دیگر 

برنامه های این شهرستان عنوان کرد.

عکس  روز 

 شب قدر در امامزاده
 آقا علی عباس )ع(

مراســم پر فیض احیای شب 21 ماه مبارک 
رمضان در آستان مقدس آقا علی عباس)ع( 
بادرود با قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم 
مداحی توســط ذاکران اهل بیت )ع( برگزار 

شد.
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مفاد آراء
3/76 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

خواهد شد.
1-رای شــماره 6511 مورخ 97/12/08 هیات اول  خانم ایران ناطقیان به شناســنامه 
شماره 81 كدملي 1199773425 صادره شهرضا فرزند حســن  بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 120/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره390 
فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیــع نامه و مع الواســطه از طرف خانــم فاطمه فروزان دســتجردی خریداری

 شده است.
2- رای شــماره 6510 مورخ 97/12/08 هیات اول آقاي امیر شــیخي به شناســنامه 
شماره 1890 كدملي 1292728809 صادره اصفهان فرزند اسکندر بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 120/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره390 
فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیــع نامه و مع الواســطه از طرف خانــم فاطمه فروزان دســتجردی خریداری

 شده است.
3-رای شماره 6709 مورخ 97/12/14 هیات اول آقاي عباس رضائي به شناسنامه شماره 
84 كدملي 1288687826 صادره اصفهان فرزند اسداله بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 139/40 مترمربع  مفروزی از پالك شــماره 134 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 4520 مــورخ 97/09/05 هیــات اول آقــاي حبیــب الــه یزدانــي 
اقبالغي به شناســنامه شــماره 444 كدملي 4620189596 صــادره فرزند خدابخش 
بر ششــدانگ یکباب مغازه به اســتثنای بهای ثمنیــه اعیانی آن به مســاحت 23/20 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
5-رای شماره 7551 مورخ 97/12/20 هیات اول خانم نسرین فرزانه وشارهء به شناسنامه 
شماره 33 كدملي 1829742574 صادره آبادان فرزند بهرام بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 105/30 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 2 فرعي از 4154 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
6-رای شــماره 6471 مورخ 97/12/05 هیات اول آقاي كورش احمدي تشــنیزي به 
شناســنامه شــماره 33 كدملي 6339694705 صادره مركزي فرزند محمدحســن بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 58/48 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای مانده علــی صالحیان دســتجردی خریداری

 شده است.
7-رای شــماره 7801 مــورخ 97/12/22 هیات اول آقــاي مهدي مصــدق دنبه به 
 شناســنامه شــماره 14553 كدملي 1292855185 صادره اصفهــان فرزند مرتضي بر 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 395/60 مترمربع مفروزی از 
پــالك شــماره4786 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملــك جنوب 
 اصفهان بــه موجب بیع نامــه و مع الواســطه از طرف آقای حســن تــادی خریداری 

شده است.
8-رای شــماره 7802 مورخ 97/12/22 هیات اول خانم الهام كریمي فروز به شناسنامه 
 شــماره 1271974320 كدملــي 1271974320 صــادره اصفهان فرزند رســول بر

 ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 395/60 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره4786 اصلــي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان بــه موجب بیع نامــه و مع الواســطه از طرف آقای حســن تــادی خریداری

 شده است.
9- رای شماره 7246 مورخ 97/12/18 هیات اول خانم مرضیه صادقي به شناسنامه شماره 
320 كدملي 1289064288 صادره اصفهان فرزند محمدرضا بر ششــدانگ یکبابخانه 
به مساحت 110/03 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  3038 اصلي باقیمانده واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 6518 مورخ 97/12/08 هیات اول آقاي حســین نــادري تهراني به 
 شناســنامه شــماره 41914 كدملي 1280844711 صادره اصفهان فرزند حســن بر
 سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 176/30 مترمربع مفروزی از  
 پالك شــماره 4432 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان

 در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 6517 مورخ 97/12/08 هیات اول خانم پروین خزائیل به شناسنامه 
شماره 253 كدملي 1950405443 صادره بندر ماهشهر فرزند ابوالقاسم بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4432 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 7563 مورخ 97/12/20 هیات اول آقاي ذبیح اله بیگي هرچگاني به 
شناسنامه شــماره 21 كدملي 4623026361 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 132/50 مترمربع مفروزی از پالك شــماره119 فرعــي از4483 اصلي 
واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان ملك مــورد تقاضا واقع در 
پالك 4483/119 بخش 5 ثبت اصفهان بــه موجب بیع نامه عادی بــه آقاي ذبیح اله 
بیگي هرچگاني واگذار شــده كه قســمتی از پالك مزبور پذیرش ثبت شــده و مابقی 
 آن مجهول المالك ثبتی اســت و ملك مورد تقاضــا با توجه به ایــادی معامالتی فاقد 

سابقه ثبت است.
13- رای شــماره 6453 مورخ 97/12/04 هیات اول خانم پروانه كاظمي به شناسنامه 
شــماره 26 كدملي 1199550043 صادره شهرضا فرزند محمد بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 150 مترمربع مفروزی از پالك شماره3264 
فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقایان فالمــرز عبدالباقی و حســن قربانیان خریداری

 شده است.
14- رای شماره 6448 مورخ 97/12/04 هیات اول آقاي رضا اكبري مهیاري به شناسنامه 
شــماره 10 كدملي 1199526037 صادره شهرضا فرزند حســین بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 150 مترمربع مفروزی از پالك شماره3264 
فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقایان فالمــرز عبدالباقی و حســن قربانیان خریداری 

شده است.
15- رای شماره 3632 مورخ 97/07/04 هیات اول آقاي رجبعلي عاملي نجف ابادي به 
شناسنامه شماره 343 كدملي 1090816847 صادره نجف آباد فرزند جعفر بر  چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره491 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16-رای شماره 3642 مورخ 97/07/05 هیات اول خانم صدیقه عربیان نجف ابادي به 
شناسنامه شماره 808 كدملي 1090917813 صادره نجف آباد فرزند اسداهلل بر دو دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره491 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
17- رای شــماره 29 مورخ 98/01/17 هیات اول آقاي جمشــید صادقي هفشجاني به 
شناسنامه شــماره 340 كدملي 1817628542 صادره آبادان فرزند آقاجان بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 292/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره176 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18-رای شــماره 112 مورخ 98/01/19 هیــات اول آقاي منصور بخشــیان لنجي به 
شناســنامه شــماره 22 كدملي 5419450356 صادره مباركه فرزند حسن بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 104/10 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای یداله كشــاورز دســتجردی خریداری

 شده است.
19- رای شــماره 113 مورخ 98/01/19 هیات اول خانم بهجت بخشــیان برنجي به 
شناسنامه شــماره 1406 كدملي 1288743769 صادره اصفهان فرزند قاسمعلي بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/10 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده 

است.
20- رای شــماره 528 مورخ 98/02/08 هیات اول آقاي امراله وكیلي سهرفروزاني به 
شناسنامه شماره 63 كدملي 1111412685 صادره فالورجان فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 180/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 46 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 119 مورخ 98/01/19 هیات اول آقاي محمدعلي حیدري كلیشادي 
 به شناسنامه شــماره 1984 كدملي 1110651899 صادره كلیشــاد و سودرجان فرزند
 عباســعلي بــر ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 187/85 مترمربــع 
مفروزی از پالك شــماره 9 فرعــي از3011 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه 
 ثبت ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی 

گردیده است.
22- رای شماره 125 مورخ 98/01/19 هیات اول آقاي سعید حیدري به شناسنامه شماره 
3279 كدملي 1282782118 صــادره اصفهان فرزند محمدعلي بر دو دانگ مشــاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/50 مترمربع مفروزی از  پالك شماره9 فرعي 
از 3011 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 128 مورخ 98/01/19 هیات اول آقاي حســین حیدري به شناسنامه 
شماره 1452 كدملي 1289451796 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر دو دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/50 مترمربع مفروزی از  پالك شماره9 فرعي 
از 3011 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شــماره 129 مورخ 98/01/19 هیات اول آقاي محســن حیدري كلیشــادي 
 به شناســنامه شــماره 3278 كدملي 1282782126 صادره اصفهان فرزند محمدعلي
 بر دو دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 133/50 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره9 فرعــي از 3011 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی 

گردیده است.
25- رای شــماره 671 مورخ 98/02/15 هیــات اول خانم رضوان یوســفیان جزي به 
شناسنامه شماره 168 كدملي 5110451737 صادره برخوار فرزند ابراهیم بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت170/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره552 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 26- رای شــماره 506 مــورخ 98/02/07 هیــات اول خانــم ناهیــد كرمــي
 اشــکقتکي به شناســنامه شــماره 4610429039 كدملــي 4610429039 صادره 
فرزند محمدعلــي بر دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 
144/39 مترمربــع مفــروزی از  پالك شــماره 3411 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
27- رای شماره 507 مورخ 98/02/07 هیات اول آقاي محمدعلي كرمي اشکقتکي به 
شناسنامه شماره 1079 كدملي 4620206962 صادره فرزند كرمعلي بر چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144/39 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 3411 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 134 مورخ 98/01/19 هیات اول آقاي مهــدي غضنفري هرندي به 
شناسنامه شماره 2505 كدملي 1289562237 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 238/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 341 فرعي از5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شــماره 409 مورخ 98/02/02 هیات اول خانم زهــره كدخدائي الیادراني به 
 شناســنامه شــماره 35945 كدملي 1282286846 صادره اصفهــان فرزند قدیرعلي

  بریــك و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکبابخانه بــه مســاحت371/10 مترمربع 
 مفــروزی از پــالك شــماره  4492 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت 
ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیــت رســمی ) ســهم االرث نامبــرده از 
 پــدرش، آقــای قدیرعلــی كدخدائــی الیادرانــی( مشــاعی اولیــه مفــروز ثبتــی 

گردیده است.
 30- رای شــماره 625 مــورخ 98/02/12 هیــات اول خانــم پرویــن كدخدائــي

 الیادراني به شناســنامه شــماره 35946 كدملي 1282286854 صادره اصفهان فرزند 
 قدیر علي بریك و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت371/10 مترمربع
 مفروزی از پالك شــماره  4492 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) ســهم االرث نامبرده از پدرش، آقای قدیرعلی

 كدخدائی الیادرانی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شــماره 626 مورخ 98/02/12 هیات اول خانم بتول كدخدائــي الیادراني به 
شناسنامه شماره 15 كدملي 1284497331 صادره اصفهان فرزند قدیر علي بریك و نیم 

دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت371/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4492 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای قدیرعلی كدخدائی الیادرانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 627 مورخ 98/02/12 هیات اول خانم عصمت كدخدائي الیادراني به 
شناسنامه شماره 865 كدملي 1284552454 صادره اصفهان فرزند قدیر علي بریك و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت371/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4492 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای قدیرعلی كدخدائی الیادرانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شماره 6470 مورخ 97/12/05 هیات اول خانم ســیمین اكبري به شناسنامه 
شماره 75 كدملي 1189292971 صادره اردستان فرزند ماشاهلل بر ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 86/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

رمضانپور خریداری شده است.
34- رای شماره 572 مورخ 98/02/10 هیات اول آقاي شکراله شفیع زاده خولنجاني به 
شناسنامه شــماره 1018 كدملي 1284622908 صادره فرزند رحمت علي بر ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت175/55 مترمربع مفروزی از  پالك شماره100 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع 
 نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود دادخواه احد از ورثه حسین دادخواه خریداری

 شده است.
35- رای شماره 641 مورخ 98/02/14 هیات اول آقاي ولي اله كشاورز به شناسنامه شماره 
145 كدملي 1283371243 صادره اصفهان فرزند غالمعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 176 مترمربع مفروزی از پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسن قنبرزاده 

خریداری شده است.
36-   رای شماره 839 مورخ 98/02/24 هیات اول  خانم حلیمه خاتون كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 4623042766 صادره فرزند عسگرآقا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت47/60 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود دهقانی دستجردی خریداری شده است.
37- رای شــماره 781 مــورخ 98/02/22 هیــات اول خانــم حلیمه خاتــون كیاني 
هرچگاني به شناســنامه شــماره 34 كدملي 4623042766 صادره فرزند عسگرآقا بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت133/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمود دهقانی دســتجردی خریداری 

شده است.
38- رای شــماره 195 مورخ 98/01/22 هیــات اول خانم مهرانگیز دل پرســتاران به 
شناسنامه شماره 602 كدملي 1816559989 صادره اصفهان فرزند علي اكبر بر ششدانگ 
یکباب دكان به مساحت 42/50 مترمربع مفروزی از پالك  4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

محمود ریاحی خریداری شده است.
39- رای شماره 531 مورخ 98/02/08 هیات اول آقاي عباس عباسپوردنبه به شناسنامه 
شماره 4671 كدملي 1282515942 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
348/1 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود ریاحی 

خریداری شده است.
40- رای شماره 471 مورخ 98/02/04 هیات اول خانم بهجت فدایي حیدري به شناسنامه 
شماره 1538 كدملي 4621183151 صادره شهركرد فرزند قهرمان بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 180/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف خانم میترا دهقانی خریداری شده است.
41- رای شــماره 583 مورخ 98/02/10 هیات اول  آقاي عباس میرزائي به شناسنامه 
شماره 8 كدملي 6339717608 صادره شــلمزار فرزند علي اكبر بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4427 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شماره 584 مورخ 98/02/10 هیات اول خانم زهرا حبیبي گهروئي به شناسنامه 
شماره 2138 كدملي 1292731281 صادره اصفهان فرزند حبیب اله  بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4427 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
43- رای شــماره 502 مورخ 98/02/07هیات اول خانم محبوبه حسن پور به شناسنامه 
شماره 1560 كدملي 1289148201 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 141/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 102 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود عنایت دستجردی خریداری شده است.
44- رای شــماره 697 مورخ 98/02/18 هیات اول آقاي سیدحســین توكلي قیناني به 
شناسنامه شماره 747 كدملي 1288826524 صادره اصفهان فرزند سیدمحمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 128/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسن دهقان خریداری شده است.
45- رای شــماره 591 مورخ 98/02/10 هیات اول آقاي رضا دهقاني دســتجردي به 
شناســنامه شــماره 18184 كدملي 1282649991 صادره فرزند نادعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 224/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره56 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
46- رای شــماره 3718 مورخ 97/07/12 هیات اول آقاي سید فضل اله مهمان دوست 
اصفهاني به شناسنامه شــماره 2302 كدملي 1286592550 صادره فرزند سید جالل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حیدر خدابنده خریداری شده است.
47- رای شــماره 643 مورخ 98/02/14 هیات اول آقاي  اسماعیل نظري به شناسنامه 
شماره 1540 كدملي 5129462841 صادره فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 171/4 مترمربع مفروزی از پالك شــماره18 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
48-رای شماره 495 مورخ 98/02/07 هیات اول آقاي مســلم شالوئي چهار محالي به 
شناسنامه شــماره 2757 كدملي 6339257593 صادره كیار فرزند محمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 82/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4425 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شــماره 114 مــورخ 98/01/19 هیــات اول آقــاي رحمــت الــه رفیعي 
دستجردي به شناســنامه شــماره 34 كدملي 6609807981 صادره دســتگرد فرزند 
علي بر ششــدانگ یکبابخانه به اســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی به مســاحت 142/84 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1 فرعــي از 4855  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
50- رای شــماره 642 مورخ 98/02/14 هیات اول خانم طاهره برومند به شناســنامه 
شــماره 126 كدملــي 1199749273 صــادره شــهرضا فرزند ولي اله بر ششــدانگ 
یکباب ســاختمان در حال ســاخت به مســاحت 191/01 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمدصادق ناظر دســتجردی 

خریداری شده است.
51- رای شــماره 698 مــورخ 98/02/18 هیات اول خانم زینب ســلماني خشــوئي 
به شناســنامه شــماره 9 كدملي 6209881009 صادره بــاغ بهادران فرزنــد كریم بر 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 101/75 مترمربــع مفــروزی از پالك 
شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ســیف الــه دهخدا خریداری 

شده است.
52- رای شماره 477 مورخ 98/02/04 هیات اول خانم ســکینه مختاري كرچگاني به 
شناسنامه شماره 16 كدملي 6209862438 صادره فرزند موسي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 92/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1 فرعي از2949 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
53-  رای شــماره 69 مــورخ 98/01/18 هیــات اول خانم ربابه اســماعیلي حســین 
آبادي بــه شناســنامه شــماره 987 كدملــي 1288710895 صادره اصفهــان فرزند 
عباس بر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 187/50 مترمربع 
مفروزی از  پــالك شــماره 40 فرعــي از 2891 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
54- رای شــماره 92 مورخ 98/01/18 هیات اول خانم نســرین ســلطانیان ســده به 
 شناسنامه شماره 177 كدملي 1171121628 صادره لنجان فرزند رمضان  بر سه دانگ
 مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 187/50 مترمربــع مفــروزی 
از  پــالك شــماره 40 فرعــي از 2891 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 5 حوزه 
 ثبت ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی

 گردیده است.
55- رای شــماره 7728 مورخ 97/12/22 هیــات اول آقاي هادي علیپوركلشــتري 
به شناســنامه شــماره 1712 كدملي 2659400989 صادره فرزند رحیم بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 125 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیــع نامه و مع 
 الواسطه از طرف آقایان حســین صابری دستجردی و ابوالقاســم صالحیان دستجردی

 خریداری شده است.
56- رای شــماره 478 مــورخ 98/02/04 هیــات اول خانم رویا صابــري صحنه به 
شناســنامه شــماره 325 كدملي 1289210039 صــادره اصفهان فرزنــد بابارضا بر 
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 58/35 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 
فرعي از 4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای میرزا حســن بزی دســتجردی خریداری

 شده است.
57- رای شــماره 523 مــورخ 98/02/08 هیــات اول خانــم زهرا تركــي هرچگاني 
به شناســنامه شــماره 53 كدملي 4622914166 صــادره فرزند علي بر ششــدانگ 
یکبابخانه بــه مســاحت108/25 مترمربــع مفروزی از پــالك شــماره131 فرعي 
از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مــع الواســطه از طرف آقــای محمدصادق ناظــر دســتجردی خریداری

شده است.
58- رای شــماره 661 مورخ 98/02/15 هیــات اول خانم زهرا تركــي هرچگاني به 
شناســنامه شــماره 53 كدملي 4622914166 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکباب ســاختمان بــه مســاحت 132/85 مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 131 
فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمدصادق ناظر دســتجردی خریداری

 شده است.
 59- رای شــماره 437 مــورخ 98/02/03 هیــات اول آقــاي علي بدریــان دهاقاني

 به شناســنامه شــماره 52 كدملي 5129590309 صــادره فرزند كریم بر ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 137.40 مترمربــع مفروزی 
از  پالك شــماره 2199فرعــي از5000 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه مفــروز ثبتی

 گردیده است.
60- رای شــماره 452 مورخ 98/02/03 هیــات اول خانم بتول طاهریــان دهاقاني به 
شناسنامه شــماره 158 كدملي 5129616022 صادره فرزند عبداله بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 137.40 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 
2199فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
61- رای شماره 11779 مورخ 94/06/12 و رای اصالحی شماره  286 مورخ 98/01/27 
هیات اول آقاي ابراهیم درون شاد به شناســنامه شماره 18098 كدملي 1282650858 
صادره مركزي فرزند محمود بر ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 109/14 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 2 فرعــي از 4386 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
62- رای شــماره 1557 مــورخ 95/01/28 و رای اصالحــی شــماره 587 مــورخ 
98/02/10 هیات اول آقاي محمدحسین جباري وافق به شناسنامه شماره 691 كدملي 
2871814066 صادره مهاباد فرزند حسن بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 69.60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1 فرعــي از 2942 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
63- رای شماره 640 مورخ 98/02/14 هیات اول آقاي امیر رضا حیدري فر به شناسنامه 
شماره 412 كدملي 4431489010 صادره یزد فرزند محمدرضا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 168/22 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1 فرعي از 2965 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/22

م الف: 481089  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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افشاگری مانه:حتی کلوپ هم 
خوشبین نبود

حدود ســه هفته قبل و در دیــداری فراموش 
نشــدنی، لیورپول در شــرایطی با بازگشتی 
تاریخی برابر بارسلونا در 
آنفیلد راهی فینال 
لیگ قهرمانان شد 
که در دیدار رفت 
با سه گل در خانه 
حریف مغلوب شده 
بود و خوشبین ترین 
هوادار لیورپول نیز امیدی به فینالیست شدن 
نداشت. حاال ســادیو مانه فاش کرد که خود 
کلوپ هم به بازگشت امیدی نداشته و در ادامه 
در مورد شخصیت سرمربی آلمانی لیورپول نیز 
صحبت کرد. سادیو مانه در این باره گفت: »تا 
قبل از دیدار مقابل بارسلونا من هرگز کلوپ را 
اینگونه ندیده بودم. در واقع او ما را به کســب 
پیروزی تشــویق می کرد؛ امــا صادقانه انگار 
خودش هم به بازگشــت مقابل بارســلونا باور 
نداشت. کلوپ، شــخصیتی فوق العاده دارد و 
با شما کاری می کند که شما می خواهید برای 

موفقیت او مبارزه کنید.

پیشنهاد عجیب یوونتوس برای 
جذب پوگبا

باشــگاه یوونتوس قصد دارد بــرای بازگرداندن 
پل پوگبا به یوونتوس با رئال مادرید وارد رقابت 
شــود و به ایــن منظور 
قصد دارد پیشنهاد 
دو  معاوضــه 
بازیکنش با هافبک 
۲۶ ساله شیاطین 
ســرخ را به باشگاه 
منچستریونایتد بدهد. 
غول فوتبال ایتالیا به دنبال پیشــنهاد معاوضه 
پائولو دیباال آرژانتینی و الکس ساندرو برزیلی با 
پل پوگباست. بر اساس این گزارش، باشگاه رئال 
مادرید قبل از اینکه حرکتی برای جذب ستاره 
فرانسوی منچستریونایتد داشــته باشد، باید از 
دست گرت بیل خالص شود تا بودجه الزم برای 
جذب پوگبا را فراهم کند. »اکسپرس« در ادامه 
نوشت؛ سران باشگاه یوونتوس، امیدوار هستند 
بتوانند از این فرصت اســتفاده کننــد تا با ارائه 
پیشنهاد معاوضه دیباال و ساندرو در ازای پوگبا، 
منچستریونایتد را برای عملی شدن این انتقال 

وسوسه کنند.

انتقاد پاپ فرانسیس از 
پرداخت های کالن به 

فوتبالیست ها
پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک هــای جهان 
در دیدار ۶ هزار فوتبالیســت جوان ایتالیایی 
مطالــب مهمــی را به 
زبان آورد. او در این 
دیدار به انتقاد از 
ی  خت هــا ا د پر
تیم هــای  کالن 
بــزرگ اروپایی به 
بازیکنــان حرفه ای 
فوتبــال و حقوق های نجومی ایــن بازیکنان 
پرداخت. پــاپ در این دیدار گفــت: زیبایی 
فوتبال نباید به خاطر تقاضاهای گزاف در مبالغ 
قراردادها از بین برود. پاپ از بازیکنان حرفه ای 
فوتبال خواســت یک شــیوه زندگی نمونه را 
دنبال کنند و با قشر ضعیف جامعه هم دردی 
و همبستگی داشته باشند. در همین رابطه او 
اضافه کرد: خیلی ها فوتبال را زیباترین ورزش 
جهان می دانند. من هم همین نظر را دارم ولی 
چیزهایی پشت پرده می بینیم و می شنویم که 

این زیبایی را از بین می برند.

واکنش اسپالتی به پایان 
همکاری با اینتر

سرمربی اینتر خوشحال اســت که با این تیم 
ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. 
او بــه اخراج خــود از 
هــم  نرآتــزوری 
واکنــش نشــان 
داد. اســپالتی در 
ایــن بــاره گفت: 
وضعیــت چگونــه 
خواهد شد. اگر به من 
بگویند که فصل بعد هم سرمربی اینتر هستم 
کمی شگفت زده می شوم. در یوونتوس بعد از 
شکست برابر آژاکس گفتند که آلگری اخراج 
نمی شــود؛ اما بالفاصله یک هفته بعد، خبر از 
جدایی او دادند. کسی نمی داند که چه اتفاقی 
خواهد افتاد. خوشحالم که توانستیم با شکست 
امپولی سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست 

آوریم و هواداران را خوشحال کنیم.

ورزشگاهالدحیل،میزبانبازیآسیاییذوبآهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

30 درصد از سکوها فقط به 
پرسپولیسی ها رسید

در چند روز گذشــته بحث های زیادی در مورد 
تقســیم ظرفیت ورزشــگاه نقش جهــان بین 
هواداران پرسپولیس و سپاهان در رسانه ها مطرح 
شــد. ســازمان لیگ معتقد بود طبق آیین نامه 
مســابقات در دیدارهای حذفی کــه به صورت 
رفت و برگشــت نیســت، ظرفیت ورزشگاه باید 
به طور مســاوی بین هواداران تیم های میهمان 
و میزبان تقســیم شــود. با این حال سپاهانی ها 
به این مســئله معترض بودنــد و در نهایت پس 
از جلســات متعــددی که در خصوص مســائل 
امنیتی بــازی برگزار شــد ۷۰ درصد از ظرفیت 
ســکوهای ورزشــگاه نقش جهان به هواداران 
سپاهان اختصاص یافت و هواداران پرسپولیس 
صاحب ۳۰ درصد از ســکوهای ورزشگاه شدند. 
دیدار دو تیم روز چهارشنبه ۸ خرداد ساعت ۲۱ 
برگزار می شود و برنده این مسابقه در فینال جام 
حذفی روز ۱۲ خرداد باید به مصاف تیم داماش 

گیالن برود.

واکنش فتح ا... زاده به حضور 
نکونام در فوالد

جواد نکونام با حضور در فوتبال، فصل تازه ای از 
مربیگری خود را آغاز خواهد کرد. علی فتح ا...زاده 
مدیرعامل سابق استقالل که نکونام را از اوساسونا 
به این باشــگاه برد، درباره حضــور این مربی در 
فوالد می گوید: »نکونام، مربی شایسته ای است و 
این را نشان داده. شک نکنید در آینده او تبدیل 
به مربی بزرگی خواهد شد. نکونام سال ها در اروپا 
بازی کرده، با مربیان بزرگ هم کار کرده است. او 
واقعاپرتالش و مستعد اســت. مدیران فوالد هم 
باید از این مربی جوان حمایت کنند و به او فرصت 
بدهند. نکونام می توانــد فوالد را تبدیل به تیمی 

قوی کند.«

در حاشیه

وزیر ورزش خبر داد:
11 خرداد با حضور رییس جمهور 
پاداش مدال آوران اهدا می شود

 مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در 
دویست و پنجمین نشست شورای معاونان این 
وزارتخانه با یــادآوری روند پرداخت پاداش های 
قهرمانان و مدال آوران ورزش ایران در طی شش 
سال گذشته، گفت: ۱۰ مراسم تجلیل از قهرمانان 
از ســال ۹۲ تا کنون برگزار شــده است و دولت 
تدبیر و امید در موضوع پرداخت پاداش قهرمانان 
ورزش، بسیار خوش حساب بوده است؛ به طوری 
که پاداش معوقه ســال های نود تا نود و دو که به 
دولت دهم بر می گشــت، توسط وزارت ورزش و 
جوانان دولت یازدهم پرداخت شد. او همچنین 
با تشکر از همت همه قهرمانان، مربیان و روسای 
فدراسیون ها و کارشناســان و مدیران مجموعه 
ورزش کشور گفت: هدف همه ما، سربلندی نام 
ایران و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در میادین بین المللی، المپیکی و 
جهانی است. سلطانی فر در پایان یازدهم خرداد را 
موعد مراسم تجلیل از قهرمانان بازی های آسیایی 
و پاراآسیایی اعالم کرد و افزود: ان شاءا... هم زمان 
با ماه مبــارک رمضان با حضــور دکتر روحانی، 
رییس جمهور از مدال آوران ارزشمند بازی های 

اندونزی تجلیل خواهد شد.

نایب قهرمانی کشتی فرنگی 
ایران در تورنمنت قزاقستان

 رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام بوالت 
تورلیخانوف )مربی اســبق تیم قزاقســتان( با 
حضور ۱۸۱ کشــتی گیر از کشــورهای ایران، 
قزاقستان، ارمنســتان، تاجیکستان، ازبکستان، 
بالروس، اوکراین، قرقیزســتان، گرجســتان، 
روســیه، بلغارســتان، مولداوی و مغولستان در 
اوزن المپیکــی )شــش وزن( در شــهر آلماتی 
قزاقســتان برگزار شــد. در پایان، تیم ایران در 
وزن ۶۰ کیلوگرم توسط علیرضا نجاتی به مدال 
طال، در وزن ۸۷ کیلوگرم توسط رامین طاهری 
به مدال نقره و در اوزان ۶۷، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم 
توســط محمدجــواد رضایی، پژمان پشــتام و 
شــهاب قوره جیلی به مدال برنز دســت یافت. 
محمدهادی ســاروی و آرمان علیزاده در اوزان 
۸۷ و ۹۷ کیلوگرم نیز پنجم شدند. در رده بندی 
تیمی نیز تیم روسیه قهرمان شد، ایران به عنوان 
نایب قهرمانی رســید و تیم قزاقستان در جایگاه 

سوم قرار گرفت.

منهای فوتبال

سپاهان در مذاکرات اولیه خود با دو بازیکن مد نظر کادرفنی به توافقات 
اولیه رسیده است. جورج گولسیانی، مدافع گرجستانی که از بازیکنان 
مورد عالقه امیر قلعه نویی است، یکی از این دو نفر است. قرارداد یک 
ساله او با نساجی تمام شده و او چندی پیش با انتشار پستی در صفحه 
شخصی خود از هواداران این تیم خداحافظی کرد تا نشان دهد قصد 
ماندن ندارد. اگر توافق او با سپاهان نهایی شود، احتماال اولین خرید 
فصل طالیی پوشان خواهد بود. دومین گزینه سپاهان هم محمدرضا 

حسینی است. این بازیکن، یک فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد 
ولی با توجه به شرایط فصل گذشته، قصد دارد از این تیم جدا شود و 
باشگاه هم در صورت دریافت پیشــنهاد مالی خوب، مخالفتی با این 
موضوع نخواهد داشت. حسینی که در فصل هفدهم از کلیدی ترین 
بازیکنان ذوب آهن بود، در فصل گذشته خصوصا زیر نظر منصوریان، 
آن جایگاه همیشگی را در این تیم نداشته و حضور یک خط در میان 
او در ترکیب اصلی، نشان از عدم اعتقاد سرمربی ذوبی ها به او دارد. این 

بازیکن، پیشنهادهای خوبی از چند تیم دیگر دارد ولی به دلیل اینکه 
تازه ازدواج کرده و همسرش راضی به خروج از اصفهان نیست، شانس 
توافق با سپاهان را باال برده است. حسینی در فصل هفدهم عملکرد 
خوبی زیر نظر قلعه نویی داشت و همکاری خوبی که با کی روش استنلی 
در این تیم داشت، کمک می کند تا در سپاهان هم موفق باشد. اگر طی 
چند روز آینده پیشنهاد دندان گیر دیگری به حسینی نرسد، او هم از 

خریدهای جدید سپاهان خواهد بود.

توافق سپاهان با 2 ستاره لیگ

فصل ۲۰۱۹ لیگ ملت های والیبال در حالی از روز 
جمعه برای تیم ملی کشــورمان با بازی مقابل تیم 
ایتالیا آغاز می شــود که تیم ایران، هفتمین حضور 

متوالی خود را در این رقابت ها تجربه می کند.
فدراسیون بین المللی والیبال از سال ۱۹۹۰ اقدام 
به برگزاری یک سری مسابقات بین المللی دوره ای 
و ســالیانه برای تیم های ملی والیبال مردان تحت 
عنوان لیگ جهانی والیبال کــرد. این رقابت ها که 
بعد از المپیــک، دومین تورنمنــت والیبال جهان 
است، از سال گذشته به مســابقات لیگ ملت های 
والیبال تغییر نام یافت. در رقابت های لیگ ملت های 
والیبال که در دور مرحلــه مقدماتی و مرحله نهایی 
برگزار می شــود، ۱۶ تیم از قاره های مختلف جهان 
حضــور دارنــد. در ایــن دوره از رقابت های لیگ 
ملت های والیبال کــه تیم ملی ایــران نیز یکی از 
تیم های شــرکت کننده اســت، تیم های آرژانتین، 
آلمان، آمریکا، ایتالیا، برزیل، چین، روســیه، ژاپن، 
صربستان، فرانسه، لهستان، اســترالیا، بلغارستان، 
کانادا و کره جنوبی در مرحله مقدماتی در گروه های 
مختلف و به صورت رفت و برگشت دیدارهای خود 
را برای شناســایی تیم های صعود کننده به مرحله 

نهایی برگزارمی کنند.
 تیم ملی ایــران که در دوره قبلی این مســابقات با 
قرار گرفتن در جایگاه دهم از رفتن به مرحله نهایی 
باز ماند، در فصل جدید این رقابت ها در اولین گام، 

روز جمعه در چین مقابل تیم ایتالیا قرار می گیرند. 
ملی پوشان کشورمان در ادامه دیدارهای هفته اول 
باید به مصاف تیم های چین و آلمان بروند. شاگردان 
ایگور کوالکوویچ، در هفته دوم این رقابت ها در توکیو 
مقابل تیم های برزیل، آرژانتین و ژاپن قرار می گیرند. 
هفته های سوم و چهارم هفته های میزبانی متوالی 
ایران از شش رقیب خود خواهد بود. ایران در این دو 
هفته در شهرهای ارومیه و اردبیل به ترتیب میزبان 
کانادا، لهستان، روســیه، پرتغال، استرالیا و فرانسه 
خواهد بــود. در هفته پایانی مرحلــه گروهی ایران 
در شهر پلوودیف بلغارســتان با تیم های صربستان، 

بلغارستان و آمریکا بازی خواهد کرد.
ایگور کوالکوویچ که از سال ۲۰۱۷ به عنوان سرمربی 
تیم والیبال ایران انتخاب شده است، امیدواری زیادی 
به کسب نتیجه در این دوره از مسابقات داشته و به 
دنبال رکورد شــکنی همراه با شاگردانش است. دو 
هفته میزبانی متوالی تیم ملی ایران در این فصل از 
مسابقات، پوئن مثبتی برای والیبالیست های ایرانی 
است که بتوانند امتیازات الزم برای حضور در مرحله 
نهایی را به دست آورند. همانند فصل گذشته از میان 
شانزده تیم تنها چهار تیم این فرصت را می یابند که 
در مرحله مقدماتی دو هفته میزبانی این مسابقات را 

بر عهده داشته باشند که در این دوره، این قرعه به نام 
تیم ایران در آمده است.

 ســعید معروف، ســید محمــد موســوی، میالد 
عبادی پور، فرهاد قائمــی، پوریا فیاضی، امیر غفور، 
محمدجواد معنوی نژاد، علی شفیعی، مسعود غالمی، 
علی اصغر مجرد، جواد کریمــی، پوریا یلی، مرتضی 
شریفی، محمدرضا موذن و محمدرضا حضرت پور؛ 
۱5 بازیکنی هســتند که کوالوویچ جهت حضور در 
ترکیب تیــم ملی ایران برای هفته هــای اول و دوم 
رقابت های لیــگ ملت های والیبــال آن را انتخاب 
کرده اســت. امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد و 
مسعود غالمی، بازیکنان اصفهانی تیم ملی والیبال 
ایران هستند که همانند دوره های گذشته تیم ملی 

کشورمان را در این رقابت ها همراهی می کنند.
شاگردان کوالوویچ در دوره های قبلی این مسابقات 
چند رکورد جالب را به نام خود ثبت کرده اند، رکورد 
نخســت مربوط به مهران فیض امام دوســت است 
که جوان ترین بازیکنی اســت که در لیگ ملت های 
۲۰۱۹ ثبت نام شــده اســت. او متولــد ۲۳ نوامبر 
۲۰۰۱ اســت. رکورد بیشــترین تعداد دفاع روی 
تور در یک بازی نیز متعلق به ســامان فائزی است 
که در مسابقات سال گذشــته و در جریان پیروزی 
۳ بر صفر مقابــل چین، ۷ دفاع روی تــور منجر به 
امتیاز انجــام داد. عالوه بر این رکورد ســریع ترین 
 شکست در یک ست نیز به نام ایران ثبت شده است. 
تیم ملی ایران، ست چهارم بازی با فرانسه را ۲5 بر 

۱۷ و در عرض ۲۱ دقیقه باخت.

تیمملیوالیبال،پشتتورلیگملتها
  سه تفنگدار اصفهانی در ترکیب کوالکوویچ؛  

  قاب روز

جشنخیابانیبازیکنانبایرنمونیخ
بازیکنان و دست اندرکاران کادر فنی تیم فوتبال بایرن مونیخ پس از فتح همزمان  بوندس لیگا 
و جام حذفی آلمان در میدان »مارینپالتز« در مونیخ همراه هواداران شان جشنی به پا کردند. 
در این مراسم که با حضور انبوه هواداران انجام شد، آرین روبن و فرانک ریبری با چشمانی 

اشک آلود با هواداران خداحافظی کردند و صحنه هایی احساسی را رقم زدند.

ورزشگاه الدحیل، میزبان بازی آسیایی ذوب آهن
باشگاه ذوب آهن، محل برگزاری دیدار برگشت مقابل النصر عربســتان را اعالم کرد. طبق برنامه قبلی 
قرار بود تیم های ذوب آهن ایران و النصر عربستان سه شنبه شــب هفته قبل در استادیوم کربالی عراق 
در چارچوب هفته ششــم لیگ قهرمانان آســیا در گروه A به مصاف هم بروند؛ اما به دالیل امنیتی این 
مسابقه لغو شد تا ورزشگاه جدیدی میزبانی این دیدار حساس را برعهده بگیرد. باشگاه ذوب آهن پس از 
بررسی های الزم، اعالم کرد اســتادیوم عبدا... بن خلیفه دوحه قطر )اختصاصی باشگاه الدحیل( میزبان 
قطعی دیدار تیم های ذوب آهن ایران و النصر عربستان خواهد بود. در حال حاضر ذوب آهن با ۱۱ امتیاز و 
النصر عربستان با ۹ امتیاز به ترتیب در رده های اول و دوم جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا قرار دارند که 
نتیجه این دیدار در صدرنشینی یکی از دو تیم تاثیر مستقیم خواهد داشت. گفتنی است، دیدار برگشت 

تیم های ذوب آهن ایران و النصر عربستان از ساعت ۲۱ سه شنبه شب هفته جاری برگزار خواهد شد.

تیر تراکتورسازی به قلب پرسپولیس!
تراکتورســازی تبریز که در خرید بازیکنان خارجی عملکرد موفقی نداشــت، در تابســتان جاری، خود را 
به زحمت  زیاد نخواهــد انداخت و با حفظ مهره های فعلــی، قصد دارد تا با خریدی بــزرگ، به کار خود در 
فصل نقل و انتقاالت پایان بدهد! طبق شــایعاتی که در فضای مجازی منتشــر شده اســت، تی تی ها بسیار 
عالقه مند هســتند تا عمر الخریبین ســوریه ای را-که مهاجمی شــش دانگ و بســیار خطرناک است- به 
عنوان مکمــل در خط حمله خود، کنــار آنتونی اســتوکس به کار بگیرنــد و کیفیت خــط حمله خود را 
چندین سطح باالتر ببرند. باشــگاه تراکتورسازی طبیعتا برای این مهاجم ســوریه ای -که خواهان بسیاری 
دارد- باید هزینه ای ســنگین را متحمل شــود و طبق برآوردهای اولیــه، ۸۰۰ تا ۹5۰ هــزار دالر هزینه 
 انتقال این بازیکن مشــهور خواهد شــد که باید دید آیا این شــایعه در پایان به حقیقت بدل خواهد شــد

 یا خیر!

موزه ملی ورزش به عنوان ویترین ورزشی کشور، نیازمند تامین امنیت ویژه ای است که باید علمی و 
استاندارد باشد. برای برقراری این امنیت باید در اولین فرصت تجهیزات علمی، استاندارد و به روز را 
به کار گرفت؛ نه اینکه بعد از اتفاقات و بحران های احتمالی به فکر راهکار افتاد. به هر حال موزه ملی 
ورزش که توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت رسمی شده، باید از قوانین امنیتی و کلی حاکم بر موزه ها 
بهره مند باشد تا به شرایط استاندارد نزدیک تر شــود. بدیهی است اولین گام در تامین و حفظ امنیت 
موزه ملی ورزش، این است که ورودی ساختمان آن، مجهز به سیستم کنترل باشد. تمام یادبودها باید 
در ویترین های ضد سرقت نگهداری شوند و به خصوص با ارزش ترین نمونه ها در بخش هایی که درجه 
امنیت آنها باالتر است، قرار بگیرند. همچنین برای قسمت های مختلف موزه باید دوربین مداربسته و 
سیستم های صوتی نصب شود تا افرادی که در محل موزه تردد دارند، به راحتی دیده و شنیده شوند. 
هشدارها هم باید در سریع ترین زمان ممکن به کار بیفتند تا امکان اقدام به موقع فراهم باشد. اصال بد 
نیست موزه ملی ورزش به شبکه »مها« - مرکز هشدار الکترونیکی که از جمله طرح های پیشگیری 
ناجاست - متصل شود تا بدین ترتیب در همه ساعات شبانه روز و در صورت بروز خطر، زنگ هشدار 
این سیستم در مراکز پلیس به صدا درآمده و نیروی انتظامی خیلی سریع خود را به محل موزه برساند. 
ســاختمان کمیته ملی المپیک به سیستم اطفای حریق مجهز اســت؛ اما نه به طور کامل؛ سیستم 
تعبیه شده در طبقات این ساختمان به گونه ای است که در صورت بروز حریق به صدا در می آیند؛ اما 
کاربردشان در همین جا متوقف می شود تا ماموران آتش نشانی خود را به محل حادثه برسانند. در واقع 
قابلیت آنها مانند بسیاری از سیستم های پیشرفته امروزی نیست که با آب پاشی وارد عملیات خاموش 

کردن آتش شوند؛ بلکه فقط ماموران سازمان آتش نشانی را خبردار می کنند.

یک عمر افتخار اهالی ورزش در خطر؛

 بایدهای امنیتی در موزه ورزش رعایت شود

مدیران اســتقالل هنوز با آیاندا پاتوسی برای تمدید قراردادش 
به توافق نرسیدند. مدیران استقالل پس از اتمام فصل به دنبال 
سرمربی جدید برای تیم شان هستند و از طرفی هم تصمیم دارند با 
ستاره های آبی پوش تمدید قرارداد کنند. یکی از بازیکنان مدنظر 
مدیران استقالل، آیاندا پاتوسی اســت که در نیم فصل دوم و به 
صورت قرضی به استقالل پیوسته است. پاتوسی در همین نیم فصل 
عملکرد خوبی از خودش نشان داد و مدیران آبی را مجاب کرد تا به 

دنبال تمدید قرارداد او باشند. قرارداد پاتوسی با استقالل برای نیم 
فصل که از تیم کیپ تاون آفریقای جنوبی به استقالل آمده، مبلغ 
۷۵ هزار دالر است و استقاللی ها کار سختی برای به خدمت گرفتن 
او دارند؛ اما پاتوسی اعالم کرده که اگر در استقالل بخواهد بماند، 
یک فصل دیگر قرضی می ماند نه دائمی. حال از باشگاه استقالل به 
گوش می رسد که مذاکرات مدیران باشگاه با پاتوسی به بن بست 

خورده و حضور این بازیکن برای فصل بعد مشخص نیست.

بن بست در 
تمدید 
قرارداد با 
پاتوسی

سمیه مصور
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افتتاحپارکیبهنام»اصفهان«درسنپترزبورگ
اخبارپیشنهاد سردبیر:

ندای وحی در چهارباغ 
عباسی اصفهان می پیچد

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان از برگزاری محفل 
بزرگ انس با قرآن کریم بــا حضور حافظان و 
قاریان بین المللی در چهارباغ عباسی اصفهان 

خبر داد.
مرتضی رشیدی گفت: محفل بزرگ انس با قرآن 
کریم با عنوان »به باال نگاه کن«، ساعت 20:30 
روز چهارشنبه هشــتم خرداد ماه مطابق با 23 
ماه مبارک رمضان در محــل پیاده راه چهارباغ 
عباســی اصفهان برگزار خواهد شد.وی با بیان 
اینکه این برنامه معنوی با حضور اســتاد کریم 
منصوری، استاد احمدی وفا، دکتر مسعود نیک 
دستی و استاد معتمدی -که از قاریان و حافظان 
بین اللملی قرآن کریم هستند- برگزار می شود، 
افزود: گروه بین المللی همنوایی »شمیسا« نیز 
در این محفل قرآنی، اجرای متفاوتی خواهند 
داشــت. وی ادامه داد: این محفل قرآنی برای 
نخســتین بار در فضای روباز چهارباغ عباسی 
برگزار می شــود و امیدواریم این برنامه معنوی 
در ســال های آینده نیز ادامه یابد تا مردم شهر 
اصفهان بتوانند عالوه بر استفاده بهتر از فضای 
معنوی شــهر از ظرفیت معنوی مــاه مبارک 
رمضان هم بیشــترین اســتفاده را ببرند.وی 
تصریح کرد: برنامه »به باال نگاه کن« از ســوی 
معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان برنامه ریزی شده 
که به دنبال آن هستیم که این برنامه به صورت 
مستقیم نیز از شــبکه قرآن سیمای جمهوری 

اسالمی ایران پخش شود.

افتتاح پارکی به نام »اصفهان« 
در سن پترزبورگ

پــارک »اصفهــان« در راســتای توافقــات 
استانداری های ســن پترزبورگ و اصفهان در 
شهر ســن پترزبورگ روســیه افتتاح می شود.

مهدی ســنایی ســفیر ایــران در روســیه و 
کنستانتین سیروف شــهردار یکی از مناطق 
ســن پترزبورگ، ضمن بازدید از فضای سبزی 
با مساحت 2 هکتار در منطقه فرونزنسکی این 
شهر که به زودی پارک »اصفهان« در آن افتتاح 
می شود، آن را گلکاری کردند.طرح احداث پارک 
اصفهان در شهر سن پترزبورگ یکی از توافقات 
استانداری های سن پترزبورگ و اصفهان است و 
با همکاری شهرداری های دو شهر، آماده سازی 
و افتتاح خواهد شد.سن پترزبورگ دومین شهر 

بزرگ روسیه است. 

تحدید حدود اختصاصی
3/57 شماره نامه: 139885602033000462-1398/02/30چون تمامی ششدانگ یک 
قطعه زمین هفت قفیزی معروف بادستان پالک شماره 1449 فرعی از 100 اصلی واقع 
در  روستای طامه جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای 
نصراله ســلیمانی طامه فرزند حاجی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/04/15  ساعت 10 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.  م الف:475227 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)148 کلمه،1 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

3/58 شــماره: 98/2027008353-1398/3/1 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک 188 فرعی از 39 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 
139760302027010859 مورخ 1397/11/04 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام کیومرث قائد 
امینی هارونی فرزند فالمرز شناســنامه 2110 و کدملی شماره 4620476323 صادره از 
شهرکرد با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1398/04/09 روز یکشنبه ساعت 9 صبح 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 ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین 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.  م الف:478474 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

3/59 شــماره 951/97 دادخواست مرتضی عباســی آبگرمی به طرفیت شرکت رهشاد 
سپاهان، در ضمن ظرف یک هفته از تاریخ نشر جهت مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار 
هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این شــعبه حاضر گردید. در غیر ایــن صورت تصمیم مقتضی 
گرفته خواهد شد.  م الف:477422 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان تیران و کرون )58 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

3/60  آقای سهراب ملکی دارای شناسنامه شــماره 150 به شرح دادخواست به کالسه  
 126/98 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح

 داده که شادروان حسین ملکی به شناســنامه 1180028740 در تاریخ 98/1/8 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به  مادر و 
پدرش که عبارتند از: 1- اشرف قنبری اردســتانی ، ش.ش 143 متولد 45/6/20 صادره 

از اردســتان )مادر متوفی( 2- ســهراب ملکی، ش.ش 150 متولد 40/8/10 صادره از 
اردستان )پدر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 478781 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )149 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/61 کالســه پرونده:72/97 ،شــماره دادنامه:56 -98/02/25 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
پنجم شورای حل اختالف خمینی شهرـ  کوشــک ، خواهان: آقای محمدجعفر شماعی 
فرزند غالمرضا ، به نشــانی: خمینی شــهر اصغرآباد ؛ خوانده: شــرکت تعاونی تولیدی 
فرش دســتباف حریر قوچان با شــخصیت حقیقی خانم ســکینه معینی مقدم و آقای 
حسین اصغر یلی ، خواســته: مطالبه وجه 4 فقره چک ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت خواهان آقای محمدجعفر شماعی بطرفیت 
خوانده شرکت تعاونی فرش دستباف قوچان به خواسته مطالبه مبلغ 56/600/000 ریال 
وجه 4 فقره چک به شــماره های بانک ملی: 350418 - 96/3/25 11/600/000 ریال 
و بانــک ملــت: 762431/33-96/5/15 و 763447/17-96/7/15 و 762442/36-

96/9/25 هرکدام مبلغ 15/000/000 ریال جمعًا 45/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان مالحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت 
خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و 
دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً 
 به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 310 و 313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 56/600/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/707/000 
ریال بعنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان 
پرداخت مطابق با نــرخ تورم اعالمی بانک مرکــزی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه 
در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی شهرســتان خمینی شــهر می باشــد. م الف: 476218  ایمان 
 بختیاری قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )320 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای 

3/62 شماره دادنامه: 2216/97 ، شماره دادنامه: 327-98/2/25 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ابراهیم برومند نژاد فرزند قنبرعلی نشانی: 
اصغرآباد خ مطهری ک سوم پ283 ؛ خوانده: ســجاد بیرانوند نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه 100/000/000 ریال وجوه پرداخت شده به اشتباه به حساب خوانده 
واریز شده است ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی ابراهیم 
برومند نژاد به طرفیت سجاد بیرانوند به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
وجوه واریزی به حســاب خوانده پرونده دادخواست تقدیمی اســتعالم حاصل شده که 
نمایانگر واریز مبلغ مورد دعوی به حساب خوانده اســت و عدم حضور خوانده در شورای 
حل اختالف علیرغم ابالغ دعوی خواهان وارد تشــخیص و مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 

و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 226/000 بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه لغایت استهالک 
کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفــی از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . این رای غیابی است و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 476502  ایمان 
 بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )272 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

3/63 کالسه پرونده: 1832/97 - 97/12/26 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل 
اختالف خمینی شهر ، خواهان: قدمعلی امیریوسفی فرزند محمدحسین ، نشانی:خمینی 
شهر خیابان ســلمان فارسی خ خیام بن بســت 11 ؛ خوانده: حســین منصوریان فرزند 
 حسنعلی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
 شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.قرار شورا: 
در خصوص دادخواست آقای قدمعلی امیریوسفی فرزند محمدحسین به طرفیت حسین 
منصوریان فرزند حسنعلی به خواســته مطالبه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر 
 به اینکه محل برگشــت چک اصفهان و اقامت خوانده شــهر مجهــول المکان بوده و 
رســیدگی بــه آن از حــوزه قضائــی این شــورا خــارج می باشــد لذا شــورا صرف 
نظر از صحت و ســقم ادعــای خواهــان به اســتناد مــاده 11 قانون آئین دادرســی 
مدنــی قرار عــدم صالحیت شــورا به اعتبار و شایســتگی شــوراهای حــل اختالف 
اصفهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. قــرار صــادره حضــوری و قطعی اســت 
 دفتر مقــرر اســت پرونــده از آمار کســر و به مرجــع صالحیــت دار ارســال گردد. 
م الف: 477365  ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

3/64  شــماره نامه: 139885602006001784 ، تاریخ: 1398/02/28 ، شماره پرونده: 
139821702006003039 ، آقای محمدتقی امینی فرزند عباس به اســتناد یک برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 1578 فرعی از 99 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 34 صفحه 532 به شماره ثبت 22523 امالک 
به نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی 19716 مورخ 26 
فروردین ماه 1353 دفتر 63 اصفهان مقدار سه و سه پنجم حبه مشاع را به غیر واگذار نموده 
است و ایشان اظهار داشته که سند مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله 
دیگری نیز انجام نگردیده است و چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 476851 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )252 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/65 شماره: 286/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/19 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیریوسفی 
، نام پدر: محمدحسین ، نشــانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی خ خیام بن بست 11  ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عابدین حسین زاده ، نام پدر: محمد ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 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 الف: 477369 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/66 شماره: 266/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:50 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی امیریوسفی ، نام پدر: 
محمدحسین ، نشانی: خمینی شهر خ سلمان فارســی خ خیام بن بست 11  ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عابدین حسین زاده ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 64/000/000 ریال وجه فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشــت چک و رونوشت گواهی 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 73 قانون آئین دادرسی 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 الف: 477372 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/67 شماره: 288/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شــهر به نشــانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:40 بعدازظهر روز 
 چهارشنبه مورخه 1398/04/19 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی

 امیریوســفی ، نام پدر: محمدحسین ، نشانی: خمینی شهر خ ســلمان فارسی خ خیام بن 
بست 11  ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عابدین حسین زاده ، نام پدر: محمد 
، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. 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 رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 477375 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)178 کلمه، 2 کادر(

نشست هم اندیشــی و تبادل نظر جهت رســیدن به راهکارهای 
تعاملی و استفاده از ظرفیت های حوزه رسانه و روابط عمومی برای 
ارتقای آگاهی های عامه از برنامه های پزشکی و آموزش و پیشگیری 
بخش سالمت در محل سازمان نظام پزشکی اصفهان برگزار و بر 
لزوم گسترش همکاری و تعامل نظام پزشکی و رسانه ها تاکید شد.

در این نشست که با محوریت هم اندیشــی تاثیر رسانه در حوزه 
سالمت برگزار شد، دکتر محسن مصلحی در مورد ایجاد کمیسیون 
تخصصی در این زمینه اظهار داشت: تعامل وهمفکری با رسانه ها 
در جهت برنامه نظام پزشــکی می تواند کمک موثری در آموزش 
و پیشــگیری وبرنامه های غیر پیش بینی شــده حوزه سالمت 
وپزشکی داشــته باشد.دبیر شــورای عالی نظام پزشکی کشور و 
معاونت پشتیبانی ورفاهی نظام پزشکی اصفهان گفت: با تعیین 
دستور العمل در زمینه نحوه تشــکیل کمیسیون های تخصصی 
مشورتی در صدد هستیم تا فاصله بین مردم و نظام پزشکی را تا 
حدودی کاهش دهیم وبا استفاده از استادان رسانه به عنوان زبان 

گویای مردم در جهت رفع مشــکالت پیش رو اقدام عملی انجام 
داده واین مباحث را به شهرستان های اســتان نیز تعمیم دهیم.

مصلحی در بخش دیگری از سخنانش به سوء مدیریت های موجود 
در جامعه اشــاره کرد و افزود: اگر نگاهی به جامعه داشته باشیم، 
صراحتا باید در مورد سوء مدیریت، سیاست زدگی و دور شدن از 
وظایف کارشناسی در حوزه های مختلف اشاره کنیم و طبیعتا در 
پوپولیسم، سطحی نگری، جای مسائل اصولی را می گیرد و خروجی 
آن، خطاهایی است که در حوزه های مختلف مثل حوزه سالمت، 
رسانه، اقتصاد و ... شاهد آن هستیم. مصلحی با تاکید بر استفاده از 
نیروهای متخصص و علم آن در هر حوزه ای گفت: ما موظفیم طبق 
فرموده مقام معظم رهبری که توصیه کردند در هر حوزه ای باید با 
علم و تخصص وارد شد، حتما مقید به استفاده از نیروهای متخصص 
باشیم وفعالیت های کارشناسی در هر زمینه مورد نظر هم مد نظر 
قرار بگیرد.در این نشست دوســاعته، کارشناسان رسانه وروابط 
عمومی نیز نقطه نظرهای خود را اعالم و بر تشــکیل کمیسیونی 
با عنوان اتاق فکر وبه صورت سیســتماتیک همراه با گردش آزاد 

اطالعات تاکید کردند. 

موزه عصارخانه شاهی وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان، موفق به کســب رتبه دوم کشور در 

شاخص آموزش سال 97 شد.
مدیر موزه عصارخانه شــاهی اصفهان با اعالم ایــن خبر اظهار 
داشت: کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( که زیرمجموعه ایکوم 
بین المللی به شمار می رود، هر ســال بر اساس 13 شاخص و در 
3 بخش موزه های خصوصی کوچــک، موزه های دولتی کوچک، 
متوسط و بزرگ و موزه های خصوصی، اقدام به معرفی موزه های 

برگزیده کشور می کند.
مریم قانونی با اشــاره به رشــد 85 درصدی تعــداد موزه های 
شرکت کننده در ارزیابی ســال 97 در بخش های مختلف افزود: 
با این وجود موزه عصارخانه شــاهی وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان توانست در این ارزیابی، رتبه 
دوم موزه های کوچک دولتی کشور در بخش آموزش را به دست 
آورد. وی درباره شاخص های این ارزیابی ادامه داد: موزه ها به عنوان 
کانون های پژوهشی و آموزشی معرفی می شوند و بر اساس نگاهی 
که در سال های اخیر به موزه و موزه داری می شود، موزه ها دیگر 

فضاهایی که صرفا مردم از آنها بازدید می کنند، نیستند.
وی اضافه کرد: بر اساس این نگاه، موزه ها مراکزی فعال، زنده و پویا 
هستند که اگرچه بافت و ساختار آنها قدیمی و مربوط به گذشته 
است؛ اما جریانی نو و به روز در آنها جاری شده است. همچنین در 
سال های اخیر به پژوهش و آموزش در موزه ها توجه ویژه ای شده 
و بسیاری از موزه های مطرح و شاخص دنیا به این حوزه ورود پیدا 
کرده اند. قانونی بیان داشت: موزه عصارخانه شاهی نیز در سال 97، 
هفت نشست تخصصی با موضوع فرهنگ عامه )مسئله فولکلور(، 
دو کارگاه در زمینه تاریخ شفاهی برای نوجوانان و مستندنگاران 
تصویری و چندین جلسه و نشست تخصصی با موضوعاتی چون 
انقالب اسالمی، فعالیت های زنان در تاریخ گذشته و غیره برگزار 
کرد و به دلیل برگزاری این برنامه ها موفق به کسب رتبه دوم کشور 
در شاخص آموزش شد.وی درباره عناوین کسب شده توسط موزه 
عصارخانه شاهی اصفهان در سال های گذشته تصریح کرد: این 
موزه در سال 95 و در شــاخص پژوهش، رتبه نخست کشور را به 
دست آورد و در سال 96 نیز در شاخص معرفی به عنوان موزه برتر 

کشور انتخاب شده است.

کسبرتبهدومدرشاخصآموزشسال97گسترشهمکاریرسانههاونظامپزشکی
  مدیر موزه عصارخانه شاهی اصفهان از موفقیت این موزه خبرداد:  دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور خواستار شد؛

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: این سازمان در ارزیابی عملکرد 
یک ساله سال 1397 موفق به کســب رتبه نخست درمیان سایر 

سازمان های شهرداری شد.
 وی با اشــاره به شــاخص های این ارزیابی، تصریح کرد: مجموع 
امتیاز دستیابی به اهداف اختصاصی، پیشرفت طرح ها و پروژه ها، 

بازپرداخــت بدهی ها و وصول مطالبات، دســتیابی به توانمندی 
تاثیرگذار، ارائه آمار و اطالعات، برنامه و سیاســت های سال 98 با 
ارائه گزارش دهی مناسب فعالیت ها از دالیل انتخاب سازمان برتر 
در شهرداری اصفهان بوده است.محمد مجیری با اشاره به بررسی 
و رصد سازمان های شهرداری اصفهان توسط معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: پایش سرآمدی، 

موجب حرکت وهدایت فعالیت های ســازمان ها در جهت بهبود 
مســتمر می شــود. ارائه تصویر واقعی از فعالیت های ســازمانی، 
تفاوت های موجود را با وضعیت مطلوب شناسایی می کند و باعث 
حرکت ســازمان ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت ها 
می شود تا به سطوح عالی سازمانی دســت یابند.گفتنی است با 
عنایت به ضرورت ارتقای عملکرد سازمان ها همچنین دستیابی به 

اهداف برنامه راهبردی، عملکرد سازمان های وابسته به شهرداری 
در سال 97 بر اساس شاخص های متعدد مورد ارزیابی قرار گرفت 
و در این نوبت از ارزیابی که با مشــارکت نمایندگان معاونت های 
مربوطه و ســازمان ذی ربط انجام شــد، به ترتیب ســازمان های 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، حمل و نقل 

بار و خدمات موتوری، حائز رتبه های برتر شدند.

در ارزیابی عملکرد یک ساله سال 1397؛

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در جایگاه اول سازمان های برتر شهرداری قرارگرفت

 بهمن توکلی فرد
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 امام علی علیه السالم:
 شیعه ما كسی است كه دلش از هرگونه خیانت 

و نیرنگ و مكرى پاك است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

یادداشت

 خودنظم دهی، باعث می شــود کارتان را به نحو احســن انجام 
بدهید، حتی اگر حوصله کار کردن نداشته باشید. این امر منجر 
به پیشــرفت در قدرت یادگیری و سطح عملکرد نیز خواهد شد. 
تحقیقات نشان داده که دانش و اطالعات دانشجویانی که سطح 
باالتری از خودنظم دهی دارند، بیشتر از آن دسته ای است که از 
خودنظم دهی بی بهره اند.برای تقویت خودنظم دهی خود، مراحل  

زیر را باید طی کنید:
انتخاب هدف:کار را با تعیین هدف شروع می کنیم؛ هدفی که قرار 
است با تالش برای آن، خودنظم دهی مان را تقویت کنیم. فقط و 
فقط یک هدف باید انتخاب کنید، نه بیشتر. حتی با اهداف خیلی 

کوچک هم می شود خودنظم دهی را تمرین کرد.
در جست وجوی انگیزه:وقتی هدف تان را تعیین کردید، فکر 
کنید ببینید چرا دوست دارید به آن برسید. فهرستی از این دالیل 

تهیه کرد و سعی کنید هر دلیل را به شکل مثبتی بنویسید. 
شناسایی موانع:حاال وقتش رسیده که ببینید در مسیر رسیدن 
به هدف موردنظرتان، چه سنگالخ هایی در انتظارتان است و برای 

عبور کردن از آنها راه حل پیدا کنید.
نظارت بر میزان پیشــرفت:بد نیســت اگر دفتری را هم به 
خودنظم دهی اختصاص بدهید؛ اهداف تان را در آن بنویسید و سیر 
پیشرفت خود را یادداشت کنید. این کار باعث می شود تغییرات 
مثبتی که دارید در زندگی تان ایجاد می کنید تقویت شوند. عالوه 
بر این، می توانید هر از گاهی به این موفقیت های ثبت شده نگاهی 
بیندازید و یادتان بیاید که چقدر پیشرفت کرده اید.در گذر زمان، 
می بینید که قدرت خودنظم دهی در وجودتان بیشتر می شود و 
سرانجام می توانید از آن در بسیاری دیگر از حیطه های زندگی تان 
هم استفاده کنید. اجازه ندهید ترس از شکست یا سرخوردگی های 
هر از گاه در مســیر، انگیزه تان را از بین ببرد. همه  ما شکســت و 
سرخوردگی را تجربه می  کنیم، باالخره زندگی این چیزها را هم 
دارد. از آنها درس بگیرید و این درس ها را به یاد بســپارید. بلند 

شوید، به مسیر ادامه بدهید تا بتوانید شکست را شکست دهید.

چگونه به زندگی خودمان نظم بدهیم؟

مهسا  احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

شــخصیت ها را جای حروف 
و  می گذاشــتی  اعــداد  و 
جــواب همــان می شــد کــه 
باید همیشــه می شــد. شاید 
زیبایــی زندگی به این اســت 
که جواب ها همیشــه فرق 

می کند.

 »خواب گل سرخ«
چیستا یثربی

زندگی شبیه فرمول 
ریاضی نیست!

همیشــه زندگــی آن چیــزی 
نیســت که حــدس می زنیم. 
اصــا اگــر قــرار بــود آن 
چیــزی باشــد کــه حــدس 
می زنیــم، زندگی نبــود، یک 
فرمــول ریاضی بــود، همه  

واشنگتن نخستین ایالت آمریکاست که مجوز داد تا اجساد را به جای سوزاندن 
و یا دفن کردن به کود تبدیل کنند.»جی اینسلی«، فرماندار واشنگتن الیحه 
ای را امضا کرد که به موجب آن، به ســازمان های مجاز این امکان داده می 
شود تا از جسد انسان ها »کود آلی غنی شده« تهیه کنند و با مخلوط کردن 
جسد با خاک اره و کاه آن را در طول فقط چند هفته به خاک تبدیل کنند. این 
فرآیند بر اساس ایده کود حیوانی است که کشاورزان سال ها از آن استفاده می 
کنند. واشنگتن در حال حاضر دارای »گورستان های سبز« است که می توان 

مردگان را بدون مومیایی کردن، تابوت و یا سنگ قبر دفن کرد.

تبدیل اجساد به کود انسانی در واشنگتن!

یکی از گران قیمت ترین چای های کیسه ای در جهان، چای کیسه ای است 
که شرکت پی جی به مناسبت جشن ســالگرد هفتاد و پنج سالگی خود 
تولید کرد. شاید برای تان سوال باشد که چطور ممکن است یک چای ساده 
که تنها در آب فرو می رود تا رنگ دهد، تا این حد گران قیمت باشد.جالب 
است بدانید این شرکت چای خود را با قیمت ۱۴ هزار دالر به فروش رساند. 
آن هم به خاطر اینکه چای مذکور حاوی قطعات الماس بود. بله، درســت 
خواندید، این چای در ســال ۲۰۰۵ با حدود ۲۸۰ قطعه تولید شد و البته 

توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرد.

گران قیمت ترین چای کیسه ای با طعم طال و الماس!

یک رستوران در دبی برای مشــتریان خود گوشت گاو با روکش طال سرو 
می کند.این رستوران استیک، شعبه ای از مجموعه رستوران های »نصرت« 
با سرآشپز ترکیه ای است که هر ساندویچ استیک با روکش طال را به قیمت 
۳۴۰ دالر معادل ۱۲۵۰ درهم امارات به فروش می رســاند. هر ساندویچ 
استیک طال شامل ۲۵۰ گرم گوشــت، پنیر و نان است. گوشت و نان این 
ساندویچ با ورقه طالی ۲۴ عیار خوراکی پوشانده می شود. گفته می شود 

برای خرید استیک های طال باید از یک روز قبل سفارش داده شود.

ساندویچ استیک ۳۴۰ دالری با روکش طال!

مبلمان نوستالژیک 
شهری

جذابیت لوازم التحریر 
و ابــزار اداری، برخی از 
کشور های دنیا از جمله 
آمریکا، آلمان، روسیه 
و پراگ را برآن داشته تا 
مبلمان شهری خود را در 
شکل این لوازم از گیره 
کاغذ تا مداد و خودکار 

طراحی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به سهم ۱۰ درصدی استان 
اصفهان از فروش گاز کشور گفت: سالیانه ۲۱ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 

در سطح استان اصفهان توزیع و به مصرف می رسد. 
سید مصطفی علوی، بیان داشــت: در حال حاضر۸/۳ درصد انشعابات گاز 
کشور معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشــعاب در استان اصفهان اجرایی 
شده است و همچنین ۸/۸ درصد تعداد مشترکین کشور بالغ بر یک میلیون 

و ۸۰۰هزار مشترک در سطح این استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با اشاره به اینکه ۸/۱ درصد 

اجرای شبکه گاز کشــور معادل ۲6هزار کیلومتر مربوط به استان اصفهان 
است، افزود:در حال حاضر از ۱۴۴۵ روستای مشــمول گازرسانی ۱۳۳9 
روستا و از ۱۰7 شهر موجود در  ۱۰۴ شهر این استان گازرسانی انجام شده 
است .مهندس علوی، با بیان اینکه به طور متوســط روزانه ۵7/۵ میلیون 
مترمکعب گاز در استان اصفهان مصرف می شــود، خاطرنشان کرد: سال 
گذشته در حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب گاز در استان اصفهان به بخش های 

مختلف تحویل داده شد.
وی، با اشــاره به اینکه، 99/6 درصــد از  خانوارهاي شــهري و 9۵ درصد 
خانوارهاي روستایي استان بهره مند از گاز هستند، اضافه کرد: ۳۵ درصد 
گاز استان در بخش صنعت، ۳۵ درصد نیروگاه ها، ۲۰ درصد مصرف خانگی، 
6درصد پاالیشــگاه، ۲ درصد بخش تجاری و۲ درصد حمل و نقل مصرف 
می شود.مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان همچنین، متوسط مصرف 
خانوارهای شــهري را ۴/6 متر مکعب در روز و متوسط مصرف خانوارهای 
روستایي را ۸/6  متر مکعب در روز عنوان کرد و گفت: وظیفه این شرکت ارائه 
خدمات مستمر و ایمن گاز طبیعي از طریق برنامه ریزی، طراحي، اجرا، بهره 
برداري و نگهداري شبکه ها و تاسیسات گازرســاني، جهت رفع نیاز و رفاه 
مشترکین خانگی، صنعتی و عمومی در سطح استان، با رعایت استانداردها 

و ضوابط فني است.

مدیر تعــاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان ضمن 
دعوت از تعاونگران اصفهانی برای شــرکت در جشنواره تعاونی های برتر 
اعالم کرد: ثبت نام در چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر از روز 
شنبه ۴ خرداد ماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۰ تیر ماه ادامه 

خواهد داشت. 
علیرضا تیغ ســاز،  با اعالم این خبر افزود: همه شــرکت ها و اتحادیه های 
تعاونی که حداقل ۳ ســال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد،  می توانند در 
گرایش های مختلف این جشــنواره شــامل تامین نیاز تولید کنندگان، 
تامین نیاز مصرف کنندگان، تامین نیاز صنوف توزیعی، تامین نیاز صنوف 
خدماتی، مســکن، حمل و نقل، اعتبار، عمرانی، فراگیــر ملی، دهیاری، 
دانش بنیان، زنان، صنایع دستی، فرش دســتباف، اتاق تعاون، خدماتی، 

کشاورزی، صنعتی، معدنی و اتحادیه های تعاونی ثبت نام کنند . 
ننــد بــا مراجعــه بــه نشــانی فــزود : متقاضیــان مــی توا  وی ا
 http://taavonibartar.mcls.gov.ir/ برای ثبت نام و شــرکت در 

این جشنواره اقدام کنند. 
 تیغ ساز همچنین  ادامه داد: این جشــنواره با هدف شناسایی و معرفی 
الگوهای برتر، معرفی دســتاوردهای بخش تعــاون و ترویج فرهنگ کار 

گروهی و جمعی برگزار می شود . 

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان افزود: با 
توجه به نام گذاری امسال تحت عنوان رونق تولید، برگزاری این جشنواره 
می تواند با ایجــاد رقابت و ارتقای کیفیت تولیــد و خدمات و در کنار آن 
معرفی تولیدات برتر در حمایت از چرخه اقتصــادی و تولید داخل موثر 

باشد. 
وی عنوان کرد: این جشنواره طبق سال های گذشــته به منظور معرفی 
شرکت های تعاونی منتخب همزمان با هفته تعاون در شهریور ماه با حضور 

مقامات کشوری و استانی در استان اصفهان برگزار خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان:

10 درصد از فروش گاز کشور مربوط به استان اصفهان است

 دعوت از تعاونگران اصفهانی
 برای شرکت در جشنواره تعاونی های برتر

مدیر آبفای خور،  با اشــاره به در مدار قرار گرفتن آب شیرین در شبکه 
توزیع آب شــرب شــهر خور گفت: طی یک دهه اخیر بــه دنبال وقوع 
خشکسالی در  استان، آبدهی چشمه بازیاب که تنها منبع  تامین کننده 
آب شیرین  شهر خور است، بسیار کاهش یافته بود به طوری که از سال 

۸۸ تا پایان سال 97 دیگر آب شیرین وارد شبکه توزیع شهر خور نشد.
»محمد جواد فیــروزی«  ادامــه داد: در ســال آبی جاری بــه دنبال 

بارندگی های قابل توجه در  این شهرســتان، از 
ابتدای سال 9۸ آب شــیرین وارد شبکه توزیع 
شهر خور شد و مردم از آب شیرین در خانه های 

خود بهره مند شدند.
وی، به میزان آبدهی چشــمه بازیاب اشــاره و 
عنوان کرد: براســاس دبی سنجی های صورت 
گرفته در زمان ترســالی، آبدهی این چشمه به 
بیــش از ۲۰ لیتر در ثانیه می رســد و در زمان 

خشکسالی حدود یک لیتر در ثانیه است.
مدیر آبفای خور با بیان اینکه طی چند ســال 
اخیر به دلیل وقوع خشکسالی، آبدهی چشمه 
بازیاب به حدود یک لیتر در ثانیه کاهش یافت، 

عنوان کرد: طی سال های خشک که آبدهی چشمه بازیاب بسیار کاهش 
یافت مردم از شیرهای برداشت موجود در شهر، آب شیرین موردنیاز را 

تامین کردند.
وی افزود:در حال حاضر ۸۵ شیر برداشت در شهر خور موجود است که 
مردم در مواقعی که آب شــیرین در شــبکه موجود نیست از طریق این 

شیرهای برداشت، آب شیرین مورد نیاز خود را تامین می کنند.
وی ادامه داد: در واقع شهر خور دارای دوشــبکه آبرسانی است که یک 
شبکه مختص به آب شیرین و شــبکه ای دیگر مربوط به آب بهداشتی 

است. 
فیروزی، به منابع آب بهداشتی شهر خور اشــاره و خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر ۳ حلقه چاه تامین کننده شبکه آب بهداشتی مردم خور است  
این در حالی است که EC آب این چاه ها بین ۵ 
تا 6 هزار در نوسان است که تنها می توان از این 

آب در جهت مصارف بهداشتی استفاده کرد .
وی ادامه داد: بــرای اینکه مردم همیشــه در 
خانه های خود از آب شیرین برخوردار شوند باید 
سیستم آب شیرین کن در شهر خور راه اندازی 
شود که طرح مطالعاتی این پروژه در دستور کار 

قرار گرفته است.
مدیر آبفای خور و بیابانک، بــه راه اندازی آب 
شــیرین کن در شــهر فرخی پرداخت و اظهار 
داشــت: با راه اندازی آب شــیرین کن در شهر 
فرخی، روزانه ۵۰۰ متر مکعب آب شیرین تولید 
می شود که با مصرف بهینه مردم، همین میزان آب برای دسترسی پایدار 

مردم به آب شیرین کفایت می کند.
وی گفت: تــا قبل از راه اندازی آب شــیرین کن در شــهر فرخی مردم 
 از طریق ۲۰ شــیر برداشــت، آب شــیرین خود را از آب انبارها تامین 

می کردند. 

مدیر آبفای خور و بیابانک خبر داد:

 پس از یک دهه،  آب شیرین از چشمه بازیاب  وارد شبکه توزیع شهر خور شد
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