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کنسرت بهنام بانی
25 خرداد / سالن رودکی

 روز جهانی مبارزه با اکر کوداکن؛
 هناگم  برخورد  با کوداکن اکر 
با بی احترامی و بی توجهی 

با آنها رفتار نکنیم. اگر قصد خرید 
لوازم شان را نداریم ، محترمانه   

و با محبت برای آنها توضیح  
 دهیم که به اکالی آنها

 نیازی نداریم.
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  آب شرب اصفهان در سالمت کامل است 
 سرپرست کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته خبرداد:

ممانعت از خروج ارز با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست خبری که در نمایشگاه حمل و نقل ریلی 
و صنایع وابسته برگزار شد، از آمادگی ذوب آهن برای تحویل ریل در راستای قراردادی که 
با وزارت راه داشت، خبر داد و گفت: در حال حاضر 2 هزار تن ریل UIC60 تولید شده و در حضور 
بازرسان شرکت زیر ساخت آماده تایید نهایی اســت؛ همچنین در ادامه به دنبال دریافت پیش 

صفحه   8پرداخت اولیه طبق قرارداد هستیم...

هفته فیلم اروپایی
18 الی 27 خرداد

پردیس سینمایی سیتی سنتر

اصفهان پس از بارش شدید باران و تگرگ
عصر دوشنبه بعد از بارش شدید باران و تگرگ که در بخش کوهپایه به خصوص در دامنه کوه ها اتفاق افتاد، روان آب ها در برخی از نقاط این بخش جاری 
شد. در روستای دخر آباد، این روان آب ها به مزارع کشاورزی خسارت وارد کرد؛ اما عمده خسارت در این محل مربوط  به روستای بوران  بود. در این روستا 

چند منزل مسکونی دچار آب گرفتگی شد، کشت های کشاورزان تا حد زیادی از بین رفته و چاه های رشته قنات این روستا خساراتی  متحمل شدند.

عکس خبر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15/30 روز شنبه به تاریخ 1398/04/01
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/04/02 

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8 
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نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام عملیات خدمات مشترکین 98-2-64/2
8/394/838/031419/741/000جاریو خدمات عمومی منطقه نایین

انجام امور اداری و خدمات 98-2-89
8/744/360/732437/218/000جاریعمومی آبفا منطقه سمیرم

98-2-90
عملیات بهره برداری و 

تعمیر و نگهداری تصفیه 
خانه فاضالب سده لنجان

5/600/460/504281/000/000جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه : زاینده رود
تاریخ انتشار:98/03/22

سرپرست کنترل کیفی آب شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه مواد آنتی بیوتیک در پساب فاضالب وجود دارد، گفت: در حال حاضر 

آب شرب اصفهان به طور کامل ایمن و دارای سالمت است.
محمود نجفی در خصوص پژوهش اخیر دانشــگاه علوم پزشکی مبنی بر 
آلودگی فاضالب های شــهری به هورمون و آنتی بیوتیک ها و همچنین 
ورود فاضالب دامداری و شیالت به آب های زیرزمینی و زاینده رود، اظهار 
کرد: باید توجه داشت که طرح موضوع وجود آنتی بیوتیک پساب فاضالب و 
ورود به رودخانه، یک مسئله تحقیقاتی است که اکنون در حال انجام است 
و هنوز به قطعیت نرسیده، البته نمی شــود منکر این موضوع شد که مواد 

هورمونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بنده در جلســه ای که این موضوع در استانداری مطرح 
شد حضور داشتم، گفت: در آن جلســه عنوان شد که پساب استخرهای 
پرورش ماهی و دامداری ها به نوعی وارد رودخانه می شود که نمی توان آن 
را منکر شد؛ اما در همان جلسه دامپزشکی در بحث هورمون توضیح داد که 
با توجه به قیمت باالی آن، استفاده آن برای واحدهای دامداری و شیالت 
به صرفه نیســت و در نهایت وجود هورمون در آب زاینده رود از سوی این 

اداره منتفی شد.
سرپرست کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همچنین 
با بیان اینکه آنتی بیوتیک ها در پساب فاضالب وجود دارد، چرا که انسان ها 
از آن استفاده می کنند، گفت: علوم پزشــکی پیش از این اعالم کرده بود 
 که در اندازه گیری میزان آنتی بیوتیک آب شرب باالدست رودخانه، وجود
  آنتــی بیوتیــک هــا و پارامترهــای مرتبــط بــا آن زیــر حدمجــاز

 بوده است.
وی افزود: البته وضعیت آب شــرب اصفهان به صورت مســتمر و روزانه 
اندازه گیری می شود و همزمان با ما دستگاه های نظارتی همچون محیط 
زیست و مرکز بهداشت به طور مرتب آب شرب اصفهان را رصد می کنند و 

خوشبختانه تا امروز هیچ مشکلی در این رابطه گزارش نشده است.
نجفی، درباره فرآیند از بین بردن مواد آالینده در تصفیه خانه باباشیخعلی، 
گفت: با انجام عملیات لخته ســازی در تصفیه خانه به دنبال از بین بردن 
آنتی بیوتیــک موجود در آب هســتیم همچنین یکی دیگــر از روش ها 
 ازون زنی است که در صورت وجود آنتی بیوتیک و ترکیبات مشابه در آب،

 از بین می برد.

وی با تاکید بر اینکه در بحث آب شرب اصفهان هیچ مشکلی وجود ندارد، 
تصریح کرد: در حال حاضر آب شــرب اصفهان به طــور کامل ایمن و در 

سالمت کامل  است.
سرپرست کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همچنین 
در خصوص ورود آنتی بیوتیک های موجود در پساب شیالت و دامداری ها 
به زاینده رود و آب های زیرزمینی، با توجه به اینکه اصفهان در شرایط کم 
آبی، چاه ها را وارد مدار می کند، اظهار کرد: میزان مصرف ما از آب چاه ها کم 
است؛ اما باید توجه داشت که زمین به عنوان پاالینده این آلودگی ها را تا 
حدودی از بین می برد، البته هیچ کدام از نمونه های اندازه گیری، موردی 

را نشان نداده است.
وی تاکید کرد: زمین پاالینده مواد آلوده اســت، همچنین میزان آب چاه  
نسبت به آب تصفیه شده کمتر است و آب چاه ها به صورت مسقیم به مصرف 

کننده داده نمی شود بلکه با آب تصفیه خانه مخلوط می شود.
 ،WQI نجفی همچنین درباره وضعیت کیفی رودخانه با توجه به شاخص
گفت: در برنامه ای به نام WSP که از ســال 91 آغاز شد و عمده کار آن بر 
رودخانه زاینــده رود بود، مطابق برنامه ریزی های معین از ســوی مراکز 
مرتبط با آب، از ورود پساب به رودخانه به خصوص در باالدست تصفیه خانه 

باباشیخعلی جلوگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه طی چند سال گذشته اقدامات درستی برای جلوگیری 
از ورود آالینده ها به زاینده رود انجام شــده اســت، افزود: در گذشــته 
حوضچه های پرورش ماهی در باالدست رودخانه بسیار بیشتر از امروز بود، 
اما اکنون تنها یک واحد است که هنوزنتوانســته ایم از ورود پساب آن به 

زاینده رود جلوگیری کنیم.
سرپرست کنترل کیفی آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همچنین 
افزود: در این برنامه جلوی ورود پساب روستاها و شهرهای کوچک باالدست 
زاینده رود گرفته شــده و فاضالب های روســتایی باید تصفیه خانه های 

کوچک داشته باشند.
وی همچنین در خصوص اینکه بخشــی از مواد آنتــی بیوتیکی که وارد 
چرخــه آب شــده،بعد از ورود به آب هــای زیرزمینــی، وارد زمین های 
کشاورزی می شــود، گفت: این موضوع و سالمت مواد غذایی و کشاورزی 
 در حیطه وظایف شرکت آب و فاضالب نیست و جهاد کشاورزی پاسخگو

 خواهد بود.

اردیبهشت ماه سال گذشته بود که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از اجرایی 
شدن طرح »بفرمایید موتور برقی« خبر داد؛ طرحی که قرار بود با توجه به نقش 30 درصدی 
موتورسیلکت ها در افزایش آلودگی هوای شهر به کمک مدیریت شهری در حل این معضل آمده و موتورهای 

برقی جانشین موتورسیلکت های دودزا شوند؛ اما به دلیل بروز مشکالت اقتصادی و ...

   نوسانات ارزی بالی جان موتورهای برقی اصفهان شد؛ 

طرح خوبی که 
در میانه راه ماند

7

 کیفیت در مرز صفر
  بر اساس آمار ارائه شده، برخی از با کیفیت ترین خودروهای ایرانی دیگر تولید نمی شود؛

3

مواظب باشیم المپیک فدای لیگ ملت ها نشود
 پیشکسوت والیبال اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد: 

6

میزبانی اصفهان از 37 نفر از سفرای کشورهای مختلف
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

3

گالری اکنون
طلف / مدیا: عکاسی

17 الی 22 خرداد
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سفر »شــینزو آبه« به ایران را می توان یکی از پر سر 
و صداترین سفرهای دیپلماتیک طی یک دهه اخیر 
دانست. هر چند در این سال ها به دلیل فشار و تحریم 
آمریکا، مسئوالن کشورهای بزرگ تقریبا حاضر نمی 
شدند به ایران سفر کنند؛ اما سفر نخست وزیر ژاپن 
بیشــتر از هر مقام رسمی دیگری حاشــیه هایی به 
همراه داشته اســت. ژاپن هیچگاه در سیاست ایران 
نقش عالی نداشته، هر چند روابط اقتصادی و تبادالت 
فرهنگی زیادی میان دو کشــور وجود داشته است؛ 
اما طــی دهه های اخیر به دلیل تعــارض میان ایران 
و آمریکا و نزدیکی و ســلطه ایاالت متحده بر فضای 
سیاســی ژاپن هیچگاه دو کشــور مراودات سیاسی 
نزدیکی نداشته اند به همین دلیل زمانی که در جریان 
سفر ترامپ به ژاپن، از ژاپن به عنوان میانجی نام برده 
شد کمتر کســی احتمال آن را جدی می دانست آن 
هم در شرایط دشــواری که ایران مواضع سختی در 
برابر مذاکره با آمریــکا دارد. نکته قابل توجهی که در 
بررســی همکاری های ایران و ژاپن به چشم می آید 
احتیاطی اســت که همواره از سوی طرف های ژاپنی 
در پیش گرفته می شــود. اگر چه ژاپن برای افزایش 
همکاری های اقتصادی با ایــران محتاط تر از رقبایی 
چون کره جنوبی، چین و حتی کشــورهای اروپایی 
عمل کرده؛ اما فعالیت های فرهنگی سفارت این کشور 
در ایران نشان می دهد که تالش برای ایجاد راهکارهای 
ارتباطی و فرهنگی طی سال های اخیر در دستور کار 
سفارت این کشور قرار داشته اســت. بررسی سایت 
سفارت ژاپن نشان می دهد که طی یک سال گذشته 
در چندین مورد دیدار میان سفیر این کشور و معاونان 
فرهنگی رییس جمهور و نیز قرار داد سرمایه گذاری و 
کمک به نهادهای فرهنگی و علمی و تحقیقاتی صورت 
گرفته اســت. این مسئله نشــان می دهد که به رغم 

حضور کمرنگ سامورایی ها در اقتصاد؛ اما تالش های 
این کشور برای باز ماندن کانال های ارتباط فرهنگی و 
علمی  شایان توجه است و  ژاپن امیدوار است تا بتواند 

به روزهای اوج روابط با کشورمان بازگردد.
سفر »آبه« به تهران هم شاید یکی از همین بازی های 
دو سر برد دولت ژاپن باشد؛ این حرکت برای کشوری 
که دهه ها متهم به ســرافکندگی و شکست در برابر 
آمریکا بوده است و با وجود  قدرت اقتصادی، پرستیژ 
سیاسی باالیی ندارد می تواند آغاز بازگشت به معادالت 
قدرت سیاسی در سطح بین الملل باشد. چه این کشور 
موفق به ایجاد کانال ارتباطی میان ایران و آمریکا باشد 
و چه در این راه شکست بخورد در هر دو شرایط منافع 
خوبی را به دســت خواهد آورد. اگر ژاپن بتواند راهی 

برای مذاکره ایــران و آمریکا ایجــاد کند مطمئنا در 
آینده از منافع اقتصادی این کار سود زیادی می برد. 
نفت ایران و کمک های مالی آمریکا، هر دو برای این 
کشور چشمگیر و ســودآور خواهد بود. از یک طرف 
ژاپن با آمریــکا مراودات اقتصادی گســترده ای دارد 
آن هم در شرایطی که آمریکا شرایط بسته اقتصادی 
را در بازارهای داخلی این کشــور حاکم کرده و عمال 
وارد جنگ تجاری با چین و اتحادیه اروپا شده است. 
از سوی دیگر نفت و مواد پتروشیمی نیازی است که 
ژاپن امیدوار است بار دیگر آن را از سوی ایران تامین 
کند. تا پیش از تشدید تحریم ها علیه تهران، ژاپنی ها 
۱۰ تا ۱۵ درصد نفت خام خــود را از ایران خریداری 
می کردند، اکنون ژاپن با کمبود احتمالی سوخت های 

فسیلی مواجه اســت. هر نوع تغییر در مواضع ایران و 
آمریکا می تواند سد تامین نفت را از سر راه ژاپن بردارد.

همچنین ژاپن امیدوار اســت تا بار دیگر به شــریک 
تجاری ما در دنیا تبدیل شود. ســفر »آبه« به تهران 
آزمون خوبی برای نخمین میزان توانمندی سیاست 
خارجی این کشور است، در واقع محافظه کاری ژاپنی ها 
در یک دهه گذشته باعث شده تا آنها منافع بسیاری را 
در ایران از دســت بدهند و سال ها در برابر کشورهای 
دیگر دست به عصا و گوش به فرمان باشند؛ اما اکنون 
آبه می کوشد تا بخشی از پیچیده ترین معادله نظامی 
و سیاسی قرن حاضر را حل و فصل کند تا شاید قدرت 
رویایی ژاپن در ســال های گذشــته  را به این کشور 

بازگرداند.

وال استریت ژورنال:
 برادر ناتنی کشته شده رهبر کره 

شمالی، مخبر سیا بوده است
یک رسانه آمریکایی گزارش داد، برادر رهبر کره 
شــمالی که با توطئه ای در فرودگاه کواالالمپور 
در مالزی به قتل رسید، مخبر سازمان اطالعات 

مرکزی آمریکا )سیا( بوده است. 
روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش داد، 
کیم جونگ نام به این هدف به مالزی سفر کرده 
بود تا با رابط خود از ســازمان سیا دیدار کند هر 
چند که ممکن اســت این کار تنها هدف سفر او 
نبوده باشــد. در ماه مه ۲۰۱۷ روزنامه آســاهی 
شــیمبون ژاپن در توکیو گزارش کرد که برادر 
ناتنی رهبر کره شمالی با شخصی دیدار کرده که 
به گمان بسیاری، یک افسر اطالعاتی آمریکایی 

بوده است.

شورای امنیت ممنوعیت فروش 
سالح به لیبی را تمدید کرد

شورای امنیت، ممنوعیت فروش سالح به لیبی 
را بدون اعمال اقدامات جدیدی برای یک ســال 
دیگر تمدید کــرد. این تصمیم شــورای امنیت 
با اتفاق نظر تمامی ۱۵ عضو این شــورا تصویب 
شد و در این میان کشــورهای بلژیک و آفریقای 
جنوبی، دو عضو غیر دائم این شــورا نســبت به 
 ادامه ارسال زمینی و دریایی سالح به لیبی ابراز

 تاسف کردند.

منبع درآمد ۹۰ میلیون دالری 
»کوشنر« مشخص نیست

روزنامــه گاردیــن از انتقال مبالــغ هنگفتی به 
کوشنر، مشاور ارشد و داماد ترامپ اطالع داد که 
منابع آن همچنان نامشخص است. یک شرکت 
امالک و مستغالت که »کوشنر« صاحب بخشی 
از آن اســت، ۹۰ میلیون دالر از یــک نهاد برون 

مرزی نامشخص دریافت کرده است.
 دریافت این مبلغ پــس از آن صورت گرفته که 
وی به عنوان مشاور ارشد ترامپ وارد کاخ سفید 
شده است. هر چند طبق گفته وکالی کوشنر، وی 
 پس از آنکه وارد کاخ ســفید شد از هیئت مدیره 
شرکت »کادر« استعفا داده و ســهام خود را به 
 ۲۵ درصد کاهش داده اســت ولی در هر صورت

 او این دارایــی را جزو دارایی هــای خود اعالم 
نکرده بود.

 حالت فوق العاده در فیلیپین
 به خاطر »انبه«!

فیلیپین زیر باری شیرین، اما آزار دهنده در حال 
تقالســت. میلیون ها میوه انبه به دلیل تغییرات 
آب و هوایی این کشور را در خود غرق کرده است. 
پشــت صحنه دولت فیلیپین حالتی فوق العاده 
شکل گرفته و دولت در جســت وجوی راه حلی 

است تا بر این بحران فائق آید. 
دولت این کشــور کمپین هــای بازاریابی به راه 
انداخته اســت؛ از فــروش انبه در متــرو گرفته 
تا آمــوزش طبخ انبــه و برگزاری جشــنواره و 
نمایش هــای تبلیغاتــی در جهت تــالش برای 
جلوگیری از فســاد مازاد میوه انبه. تنها در یک 
جزیره فیلیپین به نام لوزون، ۲ میلیون کیلوگرم 
انبه برداشت شــده و افزایش عرضه انبه، باعث 
شده تا قیمت یک کیلوگرم از این میوه از ۵۸ پزو 
 فیلیپین معادل با )۸۸ پنی آمریــکا( به ۲۵ پزو

 )۳۸ پنی( برسد.

یک سامورایی در تهران
وزیر دفاع:

 تولید »جت جنگنده کوثر« 
افزایش می یابد

وزیر دفــاع، رونق تولیــد را راهبرد اساســی 
برون رفــت از چالش های موجــود و مقابله با 
تحریم های ظالمانه نظام اســتکباری دانست. 
امیر ســرتیپ حاتمی به همراه فرمانده نیروی 
هوایی ارتش و جمعی از مسئوالن ارشد وزارت 
دفاع با حضور در شرکت صنایع هواپیما سازی 
وزارت دفاع )هسا( اصفهان از روند فعالیت های 
حوزه هوایی نیروهای مسلح بازدید و در جریان 
آخرین اقدامات ساخت و تولید جنگنده بومی 
کوثر قرار گرفت. وزیر دفاع، پرواز عملیاتی جت 
جنگنده کوثر در مراسم ۲۹ فروردین، روز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران را بسیار غرور آفرین و 
عزت بخش دانست و گفت: متخصصان صنایع 
هوایی وزارت دفاع مصمم  هســتند با همکاری 
کامل نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران و حمایت امیر سرتیپ خلبان نصیر زاده، 
فرمانده نیروی هوایی ارتش در کمترین مدت 
زمانی نسبت به تولید و ساخت تعداد بیشتری 

از جنگنده کوثر در سال جاری اهتمام ورزند.

 همکاری انرژی اتمی ایران 
و کمیسیون انرژی اتمی 

افغانستان
هیئت عالی رتبه کمیسیون انرژی اتمی کشور 
افغانستان به منظور آشنایی با توانمندی های 
صنعت هسته ای کشــور و تعمیق و گسترش 
همکاری های دوجانبــه در زمینه های مختلف 
اســتفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به ایران 
سفر کردند. در این سفر که با هماهنگی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انجام گرفت، تفاهم نامه 
همکاری بین ســازمان انرژی اتمــی ایران و 
کمیسیون مذکور جهت همکاری در زمینه های 
گوناگون به ویژه ظرفیت سازی نیروی انسانی و 
کاربردهای انرژی اتمی در سالمت و کشاورزی 

به امضا رسید.

قانون »از کجا آورده ای؟« 
باالخره اجرا خواهد شد

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و 
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران که در افکار 
عمومی به قانون »از کجا آورده ای؟« مشــهور 
شده است، پس از سال ها کش و قوس سرانجام 
اجرایی خواهد شد. در آیین نامه اجرایی قانون 
رسیدگی به اموال مســئوالن تاکید شده است 
که حتی مسئوالن سابق نیز موظفند فهرست 
دارایی اعضای خانواده شان را در بازه زمانی ابتدا 
و انتهای مسئولیت اعالم کنند. با وجود مقاومت 
مســئوالن قضایی وقت در اجرای این قانون، 
رییس جدید قوه قضاییه اجــرای این قانون رو 
جزو اولویت های خود قــرار داد و در هفته های 
اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضاییه را مامور 
کرد آیین نامه اجرایی این قانون را در یک مدت 
مشخص تدوین کند. قانون مذکور، تقریبا همه 

مسئوالن کشور را در برمی گیرد.

ارسال دیرهنگام الیحه اصالح 
ساختار بودجه از سوی دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به لزوم اصالح ساختار بودجه گفت: متاسفانه 
دولت اصالحیه ســاختار بودجه را دیرهنگام 
رونمایی کرد در حالی که انتهای اردیبهشــت 
پایان مهلت ۴ ماه بوده است. حسینعلی حاجی 
دلیگانی ادامه داد: این مطلب از سوی نمایندگان 
مجلس در زمره مطالبات اساسی شان از دولت 
بوده و هست و دولت هم باید خیلی سریع الیحه 
اصالح ساختار بودجه را به پارلمان ارائه کند. وی 
با تاکید براینکه اصالح ساختار بودجه از جمله 
مسائل اساسی کشور است، تصریح کرد: یکی از 
اساسی ترین موضوعات اصالح ساختار بودجه 
قطع وابســتگی کامل بودجه جاری و عمومی 
کشور به فروش نفت خام و میعانات گازی است.

محمد مهدی زاهدی
عضو کمیسیون آموزش مجلس:

عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس اظهــار کرد: 
ســفارتخانه انگلیس از جریان های برانداز حمایت 
کرده و با اپوزیســیون ارتباط برقــرار می کند که 
این امر ناشــی از ضعف دیپلماسی خارجی ماست. 
حجت االسالم نصرا... پژمانفر، گفت: سفارتخانه ها 
مجاز هســتند یک ســری برنامه های خود شامل 
روزهای ملی و مذهبی را در محل سفارتخانه برگزار 
کنند؛ اما این اقدامات بایــد در چارچوب قوانین و 

مقررات کشور پذیرنده انجام شود. 
وی با بیان اینکه نباید مراســمات سفارتخانه های 
خارجی به گونه ای باشــد که به معنای تعارض با 
امور داخلی کشــور پذیرنده باشد، افزود: متاسفانه 
ســفارتخانه ها تبدیل به مرکزی کامال سیاســی 
شــده اند که رویکرد آنان مداخلــه در امور داخلی 
جمهوری اســالمی اســت. نماینده مردم مشهد 
در مجلس افــزود: موضع گیری ضعیــف وزارت 
امور خارجه موجب  بی پروا شــدن سفارتخانه ها 
 در انجــام اقدامات ساختارشــکنانه خود شــده 

است.

 سفارت انگلیس 
با اپوزیسیون ارتباط دارد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

 تظاهرات حامیان
 »آصف علی زرداری«

 رییس جمهوری سابق پاکستان 

شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با بیان اینکــه نباید رییس جمهور اســتعفای 
بطحایــی را قبول می کــرد، گفــت: رییس 
جمهــور در جلســه رای اعتماد باید رســما 
حمایت عملیاتی خود از این وزارتخانه را اعالم 
کند. محمــد مهدی زاهدی با بیــان اینکه در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد استعفای 
بطحایی صحبتی نشــده اســت، گفت: دلیل 
اصلی اســتعفای بطحایی عدم همراهی دولت 
برای تحقق مطالبات فرهنگیــان بود.  وی در 
خصوص مهم ترین مطالبات فرهنگیان اظهار 
داشت: نظام رتبه بندی فرهنگیان، پاداش پایان 
خدمت آنها، بیمه تکمیلی درمانی، عدم توجه به 
دانشگاه فرهنگیان شامل مشکالت بودجه ای و 
استخدامی و عدم توجه به برخی مطالبات چند 
سال گذشته فرهنگیان مشکالتی  را برای وزارت 
آموزش و پرورش ایجاد کرده که باید حل شود.

دولت با »بطحایی« 
همکاری نمی کرد

اسحاق جهانگیری
معاون رییس جمهور:

عضو فراکســیون والیی با رد گالیه هایی در مورد 
محدودیت دایره عمل مجلس، گفت: معتقدم که در 
مجلس اختیارات خوبی داریم که اگر بدون اغماض 
به وظایف مان عمل کنیم، نتایــج بهتری خواهیم 
گرفت. در قانون اساسی، قوا از هم مستقل هستند 
اما در یک مورد کسی که قانون اساسی را تصویب 
کرده است به مجلس اجازه داده در اصل ۹۰ قانون 
اساسی ورود پیدا کند، یعنی هر کسی از قوای سه 
گانه شکایت دارد می تواند به مجلس مراجعه کند. 
نماینده مردم لنجــان در ادامه انتقــاد از عملکرد 
همکارانش اظهار کرد: وقتی یک وزیر سفر خارجی 
می رود و مدیرکل وزیر سر صبحانه نامه می چرخاند 
که از عملکرد وزیر تشــکر کنیم، این رفتارها چه 
معنی دارد؟  کوهکن  افزود: همــکار محترمی که 
 برای دو ریــال حوزه انتخابیــه اش، دنبال وزیر راه 
می افتد، وا... وظیفه اصلــی اش را فراموش کرده 
است. متاسفانه به علت مماشــات و دو قران برای 
کاری در حوزه انتخابیه کوتاه می آییم و این اشکال 

ماست.

 برخی برای دو ریال 
دنبال وزیر راه می افتند

نماینده مجلس:

معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه 
شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم، 
تصریح کرد: پرونده های فســادی که کشــف 
و با آنها برخورد شــده اســت نباید رها شوند، 
بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، 
رویه ها و روندها نیز اصالح شــود تــا از تکرار 
وقوع فسادهای مشابه جلوگیری به عمل آید. 
جهانگیری، اصلی ترین راه مبارزه با فســاد و 
تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: 
اگر فرآیندها اصالح شود و عملکردها در معرض 
دید عموم جامعه باشــد از بســیاری تخلفات 
و سوءاســتفاده ها جلوگیری خواهد شد. وی 
با اشاره به سیاســت گذاری بانک مرکزی در 
خصوص چک های تضمینــی اظهار کرد: این 
اقدام نتایج مثبت و سازنده ای به همراه داشت و 
امیدوارم این گونه برنامه ها در سایر بخش های 

اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.

شاهد تکرار فسادهای مشابه 
در کشور هستیم

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زاکا 
اظهار کرد: خبری را در این ارتباط اعالم کردم که تقاضایی در این 
مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط 
داشته و هم رییس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام دادند و مساعدتی 
در رابطه با این شــهروند و تبعه کشورشان داشته اند. غالمحسین 
اسماعیلی افزود: اعالم کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و 

مقررات قانونی بررسی شود. وی خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرای 
قانون اســت و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی شناسیم. 
اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم 
و با هماهنگی عزیزان در جبهه مقاومت و حزب ا...مواجه شــدیم 
که حزب ا... لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت 
می دانســتند و این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب 

قانون این موضوع را بررســی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ 
سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری 
کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن 
و شواهد این موضوع را تایید کند که بعد از آزادی مجددا مرتکب 
جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تایید کرد می توانند 

حکم به آزادی مشروط صادر کند.

سخنگوی قوه قضاییه:
آزادی مشروط آقای »نزار زاکا« در یک فرآیند قضایی صورت گرفته است

  ژاپن درایران به دنبال چیست؟ 

قاچاقچی  قربانی عوامل 
شدیم

توقع فاشیستی فرستاده 
اروپا

آلمان بایــد عذر خواهی
 می کرد، فضولی کرد

دیپلماسی مقاومت

روحانــی هنــوز هــم 
اصولگراست

پایداری در کمین امید

تاخیر در انتخابات کمیسیون بهداشت به دلیل سفر »نوبخت«
انتخابات هیئت رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلیل ســفر علی نوبخت به آمریکا برای 
دیدار با فرزندانش به تعویق افتاد. بنا بر خبرهای رســیده، دلیل اصلی به تعویق افتادن انتخابات هیئت 
رییسه مجلس شورای اسالمی سفر »غیرکاری« علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان به آمریکا 
برای دیدار با فرزندانش است. نوبخت به نمایندگان همســوی خود در کمیسیون گفته است می خواهم 
نامزد ریاست کمیسیون باشــم، از این رو تالش کنید تا انتخابات هیئت رییسه برای یک هفته به تعویق 
بیفتد تا بتوانم پس از بازگشت به ایران در انتخابات شرکت کنم. نمایندگان همسوی نوبخت نیز با اعضای 
کمیسیون رایزنی کرده و در نهایت باعث شد انتخابات هیئت رییسه کمیسیون بهداشت هفته آینده برگزار 
شود. علی نوبخت در حال حاضر عضو کمیسیون بهداشــت مجلس است و در دوره دوم مجلس دهم نیز 

ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت.

شکایت مجمع و شورای نگهبان از دو نماینده مجلس
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اســالمی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
شورای نگهبان از دو نماینده مجلس شورای اسالمی شکایت کردند که این شکایت ها در جلسه اخیر این هیئت 
بررسی شد. محمدجواد جمالی با اشاره به صحبت های علی مطهری، نماینده مردم تهران نسبت به اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از نامبرده گفت: در این نشست قرار 
شد هیئت نظارت از مطهری جهت ارائه توضیحات بیشتر دعوت به عمل آورد. وی درباره شکایت رییس حفاظت 
و بازرسی مجمع تشــخیص مصلحت نظام در رابطه با اظهارات محمود صادقی، نماینده مردم تهران بیان کرد: 
این موضوع هم مطرح و بررسی شد و هیئت نظارت صحبت های صادقی را خارج از وظایف نمایندگی ندانست. 
جمالی خاطر نشان کرد: به دنبال شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده مردم تهران، ۵ نفر از شهود 

این نماینده در جلسات قبلی هیئت نظارت حضور یافته و توضیحات خود را ارائه کردند .

چهره ها

علیرضا کریمیان
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وزارت نیرو، متهم اصلی خشکی زاینده رود است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

 کیف نظم دهنده صندوق 
عقب خودرو

 رییس اتحادیه صنف میوه و
 سبزی فروشان شهرستان اصفهان:

 قیمت میوه های تابستانه
 رو به کاهش است

رییــس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروشــان 
شهرستان اصفهان با اشــاره به اینکه کمبود میوه 
در بازار نداریم، گفت: قیمت میوه های تابستانه در 
اصفهان با گرمای هوا، روزانه و هفتگی رو به کاهش 
است. نوروزعلی اســماعیلی در خصوص وضعیت 
بازار میوه، اظهار کــرد: قیمت میوه، فصل به فصل 
و منطقه به منطقه متفاوت است؛ البته نرخ میوه در 
اصفهان و شهرهای دیگر روزانه مشخص می شود. 
وی در خصوص دالیل گرانی سیب زمینی، گفت: 
به دلیل تغییرات آب و هوا و وقوع سیل در ابتدای 
سال جاری، با کمبود سیب زمینی و در نهایت گرانی 
آن در بازار مواجه شــدیم. وی با بیان اینکه قیمت 
میوه های تابســتانه روزانه و هفتگی رو به کاهش 
اســت، اظهار کرد: امروز در بازار خرده فروشــی 
اصفهان، قیمت هر کیلو زردآلو بین 12 تا 18 هزار 
تومان، هلو بین 12 تا 5 هزارتومان، توت فرنگی بین 
25 تا 12 هزار تومــان، گیالس بین 10 تا 15 هزار 

تومان و آلوچه بین 6تا 2هزار تومان است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی:

 هرگونه تغییر در اداره 
پتروشیمی، سم مهلکی است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: تا زمانی که حکم قطعی قضایی مشخص نشود، 
هیچ گونه تغییری در سیســتم هیئت مدیره و اداره 
پتروشــیمی اصفهان نباید اتفاق بیفتد. حسینعلی 
حاجی دلیگانی با اشــاره به حضور در پتروشیمی 
اصفهان و بررسی مشکالت این واحد صنعتی، اظهار 
داشت: پتروشیمی اصفهان، یکی از واحدهایی است 
که شــرایط آن در واگذاری ها جای بحث دارد و در 
حال حاضر آنچه این مجموعــه را تهدید می کند 
مربوط به همان شــروع واگذاری توســط سازمان 
تامین اجتماعی اســت که در یک فرآیند نادرست 
به جاهایی رســیده که منجر به تشــکیل پرونده و 
اقدامات قضایی شده اســت. نماینده مردم برخوار، 
شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: تا زمانی که حکم قطعی قضایی مشخص نشود، 
هیچ گونه تغییری در سیســتم هیئت مدیره و اداره 
پتروشیمی اصفهان نباید اتفاق بیفتد؛ زیرا می تواند 

سم مهلکی باشد.

 جعبه صندوق عقب خودرو به 
همراه کیف فویل دار نوشیدنی 

 423,000
تومان

جعبه صندوق عقب خودرو 
سوناکس مدل 01847985

 133,000
تومان

 کیف نظم دهنده صندوق 
 HN عقب خودرو مدل

 95,000
تومان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان از میزبانی اصفهان از 37 نفر از سفرای 
کشورهای مختلف در روزهای آینده خبر داد. مسعود گلشیرازی در 
دیدار با سفیر برزیل ازمیزبانی اصفهان از 37 نفر از سفرای کشورهای 
مختلف در روزهای آینده خبــر داد و تحریم های یک جانبه آمریکا 
علیه ایران را بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با 

کشورهای غیر اروپایی مانند برزیل دانست.

 وی با بیان اینکه این اولین دیدار وی با ســفیران مقیم ایران در اتاق 
بازرگانی اصفهان است، ازمیزبانی 37 نفر از سفرای کشورهای مختلف 
در اصفهان طی هفته های آتی خبر داد و این نشست را فرصت خوبی 
برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری 
دانست. گلشیرازی با اشاره به وجود روابط سنتی دیرینه در مراودات 
کشــاورزی بین ایران و برزیل افزود: تخصیص خــط فاینانس برای 

مبادالت تجاری با ایران از ســوی برزیل بستر مناسبی برای توسعه 
روابط تجاری با ایران است.

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: با توجه به خروج شــرکت های 
اروپایی از اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا؛ 
شــرکت های برزیلی می توانند در صورت مدیریت مناسب شرایط 

تحریم، جایگزین مناسبی برای شرکای اروپایی باشند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:
میزبانی اصفهان از 37 نفر از سفرای کشورهای مختلف

بازار خودرو در سال جدید، شروعی طوفانی داشت. 
در سایه باال نشــینی خودروهای خارجی و رکود 
سنگین در بازار خرید و فروش این نوع از خودروها 
تولیدات داخلی بــا قیمت های نجومــی در بازار 
جوالن می دهند. هر چند در هفته های اخیر تا 100 
میلیون از قیمت برخی ا زاین خودروها کاهش یافته 
است؛ اما همچنان خودروهای نه چندان با کیفیت 
با قیمت های نجومی در بازار عرضه می شوند. این 
وضعیت در حالی است که بر اســاس آخرین آمار 
منتشر شده از سوی سازمان صنعت و معدن تولید 
خودرو در کشور از ابتدای سال تا کنون 24 درصد 
کاهش داشــته اســت. طبق آمار مربوط به تولید 
خودرو، طی دو ماهه ابتدایی امســال 140 هزار و 
917 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش 
داشته است. در این مدت تولید سواری در کشور به 
132 هزار و 343 دستگاه رسیده که نسبت به دو 
ماهه ابتدایی سال گذشته کاهش 24.5 درصدی 

را تجربه کرده است. 
تولید انواع خودرو در اردیبهشت امسال نیز به 87 
هزار و 821 دستگاه رسید که نسبت به اردیبهشت 
97 افت 16.1 درصدی را نشان می دهد. در مورد 
تولید سواری در اردیبهشت ماه نیز باید به عدد 81 
هزار و 418 دستگاه اشــاره کنیم که در مقایسه با 
اردیبهشت سال گذشته 17.3 درصد کاهش یافته 
است؛ در حالی که برخی از محصوالت سایپا و ایران 
خودرو در یک ماه اخیر تولید نشده اند؛ اما نام آنها 
در میان لیست با کیفیت ترین خودروها که دیروز 
از ســوی وزارت صنعت معدن و تجارت منتشــر 
شد، آمده است. بررســی وضعیت تولید خودروها 
طی اردیبهشت امسال نشــان می دهد تولید پژو 
پارس دوگانه سوز و ســوزوکی در ایران خودرو به 
صفر رسیده و تولید تندر 90 شرکت پارس خودرو و 
تیبا دوگانه سوز سایپای کاشان نیز در اردیبهشت 
امسال متوقف بوده اســت. این در حالی است که 

سوزوکی و تندر به عنوان باکیفیت ترین محصوالت 
بازار ماشــین ایران معرفی شده اســت. بر اساس 
گزارش روز ســه شــنبه وزارت صنعت، در گروه 
خودروهای ســواری دســته قیمتی یک، نیومزدا 
3 و ســوزوکی گرند ویتارا و در دســته قیمتی 2 
کیاســراتو، هایما s7 اتوماتیک موفق به دریافت 4 
ستاره کیفی شدند. پژو 2008 در دسته قیمتی 2 از 
گروه سواری 5 ستاره کیفی دریافت کرد. در دسته 
قیمتی b30 3، و چانگان cs35 و آریواتوماتیک، در 
دسته قیمتی 4، تندر 90 پالس اتوماتیک، تندر 90 
پالس، پژو 207 اتوماتیــک، پارس تندر، پژو 207 
 و دنا پالس 4 ســتاره گرفتند. در دسته قیمتی 5،

 هیچ کدام از خودروهای ساخت داخلی نتوانستند 
در رده کیفی باال قرار بگیرند و سایپا ایکس 111، 
سایپا ایکس 131، سایپا ایکس 132 و سایپا ایکس 
131 پارس خودرو، دو ســتاره دریافت کردند. در 
بخش وانت و در دسته قیمتی یک وانت نیو پیکاپ 

فوتون سه ستاره گرفت و در دسته قیمتی 2 وانت 
تندر 3 ستاره دریافت کرد. 

نکتــه قابل توجه اینکــه در ایــن رده بندی نامی 
از خودروســازان معــروف چینی ماننــد ام وی ام 
و جک کــه همواره یک یــا چند تولیــد آنها جزو 
خودروهــای باکیفیت در ســال های اخیر معرفی 
می شد، دیده نمی شود؛ اما به جای آن خودرو سازی 
تازه کار چانگان یک محصول در این لیســت دارد. 
در این لیست ارائه شده البته خبری از خودروهای 
هیوندای و رنو هم نیســت که این مســئله نشان 
می دهد که خــط تولید این محصوالت رســما در 

ایران متوقف شده است.

کیفیت در مرز صفر
  بر اساس آمار ارائه شده، برخی از با کیفیت ترین خودروهای ایرانی دیگر تولید نمی شود؛

 بررسی وضعیت تولید خودروها 
طی اردیبهشت امسال نشان 

می دهد تولید پژو پارس 
دوگانه سوز و سوزوکی در 
ایران خودرو به صفر رسیده

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تشریح کرد:
گرانی دالر به سود کارخانجات اصفهان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: واحدهایی مثل کاشی نیلو، کاشی اصفهان و 
پلی اکریل که ماه ها حقوق معوقه داشتند، به دلیل افزایش قیمت ارز توانستند محصوالت خود را به فروش 

رسانده و کارگران خود را به محل کار بازگردانند. 
محسن نیرومند با بیان اینکه در سال گذشته نرخ اشــتغالزایی اصفهان 2.3 درصد افزایش یافته است، 
خاطرنشان کرد: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رســمی ارائه آمار در کشور در سال 97 
نسبت به سال قبل از آن، نرخ بیکاری این استان سه دهم درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: کاهش 
نرخ بیکاری استان در حالی بوده که مشارکت مردم برای ایجاد کار، دو درصد افزایش یافته که این مسئله 
نشان دهنده افزایش دو درصدی تعداد کارگران شاغل استان است. وی تاکید کرد: در سال گذشته بعضی 
واحدهای صنعتی راکد و تعطیل شده مانند پلی اکریل که کارگران آن حدود 19 ماه حقوق نمی گرفتند 

احیا و فاز دوم آن نیز اخیرا راه اندازی شده است. 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه سال گذشــته حدود دو هزار میلیارد 
تومان تســهیالت اشــتغال زایی در حوزه فعالیت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت شــد، اظهار کرد: 
 قرار شده باهدف ســهولت در پرداخت، واگذاری تســهیالت در سال 98 به صورت دســتگاهی انجام 

شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
وزارت نیرو، متهم اصلی خشکی زاینده رود است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: از رییس جمهور خواسته ایم که یک کمیسیون 
مســتقل تشــکیل دهد؛ به صورتی که رییس این ســتاد حداقل معاون اول رییس جمهور و دبیری آن 
بر عهده استاندار اصفهان باشــد تا بتوانند دلســوزانه به مشــکالت حوضه زاینده رود رسیدگی کنند. 
حیدرعلی عابدی در خصوص نامه نمایندگان اســتان اصفهان به رییس جمهور برای رســیدگی فوری 
به مســئله احیای زاینده رود، اظهار کــرد: در این نامه، چنــد نکته را به رییس جمهور یادآور شــدیم، 
اول اینکــه 98 درصد زاینده رود در منطقه اســتان اصفهان قرار گرفته اســت و 97 درصد جمعیت نیز 
در این ناحیه قرار دارد؛ اما متاســفانه 100 درصد خســارات در این مدت به اصفهان وارد شــده است 
و اســتان های یزد و چهارمحال و بختیاری تحت تاثیر خشکســالی زاینده رود قــرار نگرفته اند. وی در 
 همین خصوص افزود: این مشــکالت و خشــکی زاینده رود به دلیل برنامه ریزی غلط وزارت نیرو است. 
حاال که پس از سال ها هیئت دولت به درخواســت ما جواب مثبت داده است و تصویب کرده اند که ستاد 
احیای زاینده رود را تشکیل دهند، امور را به متهم اصلی که وزارت نیرو است، واگذار کرده اند و به خوبی 
می دانیم ساز و کارهایی که وزارت نیرو مطرح می کند، مانند ساز و کارهای گذشته اش ناموفق خواهد بود. 
عابدی ادامه داد: بنابراین هر طرحی که خارج از این موارد ذکر شده باشد، مورد تایید نمایندگان استان 
اصفهان نخواهد بود، از طرف دیگر ما به دنبال تضعیف نهادهای قبلی مانند شــورای عالی آب و شورای 

توزیع عادالنه آب زاینده رود نیستیم و خواهان پا برجایی آن نهادها هستیم.

سیســتم خدمات همــراه بانک 
)Mobile Banking( بانک مهر 
اقتصاد، ابزاري است که مشتریان 
این بانک مي توانند امور بانکی مورد 
نیاز خود را انجام دهند و اطالعات 
مورد نیاز خــود را در هر زمان از 

تلفن همراه خود دریافت کنند.
منــوی انحصاری خدمــات مهر 
و خدمات قابل اســتفاده بدون 
دریافت نام کاربری و رمز از شعب 

از قابلیت های این برنامه است.

همراه بانک مهر اقتصاد

شن مالی
معرفی اپلیکی

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه عمومی 980/1003 
)شماره 2098001188000012 در سامانه ستاد(

و تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 6001 /980 
)شماره 2098001188000013 در سامانه ستاد( 

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شــبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی به نام شرکت برق منطقه ای 
اصفهان

 نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاری فراخوان و مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/03/18 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/03/27

جلسه توجیهی و بازدید مربوط به مناقصه 980/1003 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی و بازدید که در روز دوشنبه مورخ 1398/04/03 
ساعت 9 صبح در پست 230 کیلو ولت شهرضا به آدرس: شهرضا، ابتدای جاده کمربندی، تشکیل می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل پاکات: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات: بایستی حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ باال دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه 980/1003: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/04/11- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه و فراخوان:
1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه و پرسش نامه فراخوان موجود می باشد.

2- به پیشنهادهایی که فاقد تضمین یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ارزیابی کیفی، در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

4- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا دو سال آینده از نتایج فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمنا می توانید این آ گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                         www.tavanir.org.ir                               www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir

م الف: 490472

نوبت  دوم

 شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرط ورودمبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(موضوعشرح

مناقصه 
980/1003

تامین استاب و احداث فونداسیون 
پایه های قطعه اول خط دو مداره 
230 کیلو ولت شهرضا- سمیرم

2/475/000/000
دارا بودن گواهی نامه صالحیت 

پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 4 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

فراخوان
 980/6001

ارزیابی توان انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی 
)نگهبانی( و حراست از ایستگاه ها و اماکن 
تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

-
دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات 
حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس 

پیشگیری ناجا )مرکز انتظام(

 

 مشوق های مالیاتی 
و رونق اقتصادی

 صاحب نظران اقتصادی مقوله مالیات را مالزم 
و توأم با مشارکت مردم قلمداد می کنند و بر 
این باورند که مردم با پرداخت مالیات، یاریگر 
دولت در ارائه خدمات هستند و دولت ها نیز 
با اســتفاده از این منابع مالی، رفاه اجتماعی، 
زیرساخت های شــهری، توسعه علم و دانش 
و طرح های پژوهشــی و دانش بنیان، توسعه 
صنایع از جمله گردشــگری و صنایع مادر را 
پیش می برند. در واقع واژه مالیات در تمامی 
کشورها به معنای ارزش دادن به دستاوردهای 
جامعه و رسیدن به خودکفایی جوامع است. با 
نگاهی اجمالی به اقتصاد کشــورهای پیشرو 
پی مــی بریم کــه سیاســت های مالیاتی با 
جدیت در آن کشورها درحال پیگیری است 
و چرخه تولید و اقتصــاد از منابع مالیاتی به 
حرکت درمی آید و جایــگاه مالیات در رأس 
نظام اقتصادی قرار دارد. این مهم در قوانین 
مالیاتی ایران هم به وضوح قابل رویت اســت 
و دراین قوانین از زیربناهای اقتصادی شامل 
تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، شرکت های 
دانش بنیــان و... حمایت شــده اســت. در 
همین راســتا می توان به ماده 132، 133، 
134،138 مکرر و 141، 142 و 143و 143 
مکرر و 145قانون مالیات های مستقیم اشاره 
کردکه براســاس آن درآمد ابرازی ناشــی از 
فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی 
غیردولتی درواحدهــای تولیدی یا معدنی و 
درآمدهای خدماتی بیمارســتان ها، هتل ها 
و مراکز اقامتی گردشــگری از تاریخ شــروع 
بهره برداری یا اســتخراج یا فعالیت به مدت 
پنج ســال و در مناطق کمتر توسعه یافته به 
مدت ده ســال با نرخ صفر مشــمول مالیات 
اســت یا صددرصد درآمد صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی 
روســتایی، عشایری و...براســاس ماده133 
قانون مالیات های مستقیم از مالیات معاف اند.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
3/204 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای شــماره1737مورخ1398/02/16خانم ارزو رشیدی دوست فرزندمرادبه شماره 
کالسه2167وبه شماره شناسنامه1130051021وبه شماره ملی1130051021نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت124.22 مترمربع پالک شماره  553فرعی از99اصلی 
واقع درجوی ابادبخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل مع الواسطه از 

مالکیت یداهلل حیدری ثبت درصفحه  185 دفتر 136ومالحظه ومحرزگردیده است.
2- رای شــماره8811مورخ1397/12/21خانم زینب رضایــی ادریانی فرزندعبداهلل به 
شماره کالسه2013وبه شماره شناسنامه1730وبه شماره ملی4723129571نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه  وقسمتی از یک باب مغازه به مساحت31.51مترمربع پالک شماره  
1363فرعی از107اصلی واقع دربابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل مع الواسطه از مالک رسمی ثبت درصفحه 32 دفتر 356 محمدکاظم رضایی  

ومالحظه ومحرزگردیده است.
3- رای شــماره1288مورخ1398/02/08خانم ملیحه مجیری اندانی فرزندنعمت اله به 
شماره کالسه2193وبه شماره شناســنامه12760وبه شماره ملی1142342433نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت150.50مترمربع پالک شماره  
307فرعی از114اصلی واقــع دراصفهان بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل ارائه قولنامه ازسند 219335 مورخ 92/07/03 وسند 10249 مورخ 85/10/03 

و مالحظه ومحرزگردیده است.
4- رای شــماره1285مورخ1398/02/08اقای علیرضا میرحاجی فرزندعباس به شماره 
کالسه2192وبه شماره شناسنامه1130737373وبه شماره ملی1130737373نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت150.50مترمربع پالک شماره  307فرعی 
از114اصلی واقع درشمس ابادبخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 

219335 مورخ 92/07/03ومالحظه ومحرزگردیده است.
5- رای شــماره2232مورخ1398/02/24اقای ســیدعجم پیمــان فرزندقاســم بــه 
شماره کالسه 0324وبه شــماره شناسنامه299وبه شــماره ملی1129369511 صادره 
فریدونشهرنسبت به ششــدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی به مساحت104.30مترمربع 
پالک شــماره  736فرعی از99اصلی واقع دراصفهان بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ســند قطعی162430مورخ 86/11/16 دفترخانه 73 ومالحظه 

ومحرزگردیده است.
6- رای شماره0848مورخ1398/01/29خانم سلطان حبیبی  فرزندمحمدتقی به شماره 
کالسه1905وبه شماره شناسنامه584وبه شماره ملی4171278317نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت143.22مترمربع پالک شماره  510فرعی از99اصلی واقع درجوی 
ابادبخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند  27848 مورخ 97/11/08  

دفتر 300ومالحظه ومحرزگردیده است.
7- رای شماره2069مورخ1398/02/22خانم ملیحه صرامی فرزندمحمدحسین به شماره 
کالسه 1061وبه شماره شناسنامه2071وبه شماره ملی1141329719نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت199.08مترمربع پالک شماره  304فرعی 
از114اصلی واقع درشــمس  ابادبخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند 34395مورخ 97/04/11 دفتر301ومالحظه ومحرزگردیده است.
8- رای شــماره2074مورخ1398/02/22اقای حمیداقا کوچکی فرزنداسداهلل به شماره 
کالسه1062وبه شماره شناسنامه447وبه شــماره ملی1141707829نسبت به 3دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت199.08مترمربع پالک شماره  304فرعی 
از114اصلی واقع درکهندژبخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند   

34395 مورخ  97/04/11 دفتر301ومالحظه ومحرزگردیده است.
9- رای شماره2227مورخ1398/02/24خانم مریم علی سده ورنوسفادرانی فرزندنادعلی 
به شماره کالسه0074وبه شماره شناسنامه16717وبه شماره ملی1140166026نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت183.80مترمربع پالک شماره  106فرعی از120اصلی 
واقع درورنوسفادرا ن بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند   41293 

مورخ  81/12/24 دفتر46ومالحظه ومحرزگردیده است.
10- رای شماره1739مورخ1398/02/16اقای محمدحسین روح اللهی فرزندرحمت اله 
به شماره کالسه0162وبه شماره شناســنامه290وبه شماره ملی1140997432 صادره 
خمینی شهر نسبتبه 4.5 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت294مترمربع 
پالک شماره  146فرعی از121اصلی واقع درگارسله بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند   51806 مورخ  70/04/26 دفتر59 ومالحظه ومحرزگردیده است.

11- رای شماره1741مورخ1398/02/16خانم طیبه امیریان  فرزندغالمرضا به شماره 
کالسه0160وبه شماره شناسنامه4506وبه شماره ملی0320278425 صادره کرج  نسبتبه 
1.5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت294مترمربع پالک شماره  146فرعی 
از121اصلی واقع درگارسله بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند   

24721 مورخ  74/03/31 دفتر35ومالحظه ومحرزگردیده است.
12- رای شماره  8954مورخ1397/12/26اقای اسداهلل شکرانی  فرزندابوالقاسم به شماره 
کالسه0069وبه شماره شناسنامه2689وبه شــماره ملی1140783920 نسبت به شش 
دانگ یکباب گلخانه به مساحت4069.81مترمربع پالک شماره  345فرعی از103اصلی 
واقع درکوشک بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند   343ومالحظه 

ومحرزگردیده است.
13- رای شماره0816مورخ1398/01/29اقای علی کیماسی  فرزندابوالقاسم به شماره 
کالسه1131وبه شماره شناسنامه5وبه شماره ملی4172926339 نسبت به. ششدانگ 
یکباب دامداری به مساحت289.68مترمربع پالک شــماره  88فرعی از107اصلی واقع 
دربابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ازمالک 

رسمی طیبه رضایی ثبت درصفحه    84 دفتر  563ومالحظه ومحرزگردیده است.
14- رای شماره1830مورخ1398/02/17اقای سید بهمن ضیاپورفرزندسیدعلی به شماره 
کالسه1118وبه شماره شناسنامه664وبه شماره ملی2511150298نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت197.35  مترمربع پالک شــماره  184فرعی از107اصلی واقع 
دربابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند   14073 مورخ  

94/06/02 ومالحظه ومحرزگردیده است.
15- رای شماره1821مورخ1398/02/17خانم بلقیس لطفی فروشانی فرزند غالمحسین 
به شماره کالسه1119وبه شماره شناسنامه339وبه شماره ملی1141553244نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت184.33مترمربع پالکشماره  184فرعی از107اصلی 
واقع دربابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند   20301  

مورخ 97/05/23 دفتر 305  ومالحظه ومحرزگردیده است.
1397خانم فریبــا صمــدی فروشــانی  /12 7530مورخ07/ 16- رای شــماره
فرزندحسین به شماره کالســه1278وبه شماره شناســنامه1130092585وبه شماره 
ملی1130092585نسبت به ششــدانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت     
151.15مترمربع   پالک شماره  201و202فرعی از107اصلی واقع دربابافضلگاه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند   237372 مورخ 97/04/02 دفترخانه 

73  وسند 206843 مورخ 90/07/06 دفتر 73ومالحظه ومحرزگردیده است.
17- رای شماره7534مورخ1397/12/07خانم فریده انصاری فرزندمحمدرضا به شماره 
کالسه1274وبه شماره شناسنامه1272419071وبه شماره ملی1272419071 نسبت 

به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت162.61مترمربع پالک شماره  202 و201 فرعی 
از107اصلی واقع دربابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند   

8911 مورخ 96/05/01 وسند 28358 مورخ 97/09/26 ومالحظه ومحرزگردیده است.
18- رای شــماره1834مورخ1398/02/17خانم شهناز لطفی فروشانی فرزندابراهیم به 
شماره کالسه1122وبه شماره شناســنامه10700وبه شماره ملی1140483226نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت188.62مترمربع پالک شماره  
184فرعی از107اصلی واقع دربابافضلگاه بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند   17887مورخ97/05/10ومالحظه ومحرزگردیده است.
19- رای شماره1837مورخ1398/02/17اقای مهدی  لطفی فروشانی  فرزندحیدر علی 
به شماره کالسه1123وبه شماره شناسنامه21944وبه شماره ملی1140218999نسبتبه 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت188.62مترمربع پالکشماره  184 
فرعیاز107اصلی واقع دربابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 

سند   17887 مورخ 97/05/10 ومالحظه ومحرزگردیده است.
20- رای شماره 1057 مورخ1398/02/04 اقای سید نوراله موسوی بابوکانی  فرزند سید 
محمد    به شماره کالسه2194 وبه شماره شناسنامه637 وبه شماره ملی1282964224  
نسبت به شش   دانگ   یکباب ساختمان   به مســاحت 190 متر مربع پالک شماره  392 
فرعی از141اصلــی واقع در توران اباد بخــش 14 اصفهان   حوزه ثبــت  ملک خمینی 
شهرشامل  مع الواسطه از مالک رسمی  بنیاد تعاون ثبت در صفحه 571 دفتر 18 ومالحظه 

ومحرز گردیده است.
21- رای شماره8351مورخ1397/12/14اقای محمدتقی محبی فروشانی فرزندمصطفی 
به شماره کالسه1117وبه شماره شناسنامه70وبه شماره ملی1141611686نسبت به 4.5 
دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت187.50مترمربع پالک شماره  184 
فرعی از107اصلی واقع دربخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند   

29320مورخ77/02/24 دفترخانه 35 ومالحظه ومحرزگردیده است.
22- رای شــماره8350مورخ1397/12/14خانم یاســمن حیدریــان فروشــانی 
فرزندحمیدرضابه شماره کالسه1116وبه شماره شناســنامه1130497259وبه شماره 
ملی1130497259نسبتبه 1.5 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه  وفوقانی به 
مساحت187.50مترمربع پالک شماره  184 فرعیاز107اصلی واقع دربابافضلگاه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل19457مورخ95/08/10مورخ 95/08/10 

دفتر 322ومالحظه ومحرزگردیده است.
23- رای شماره1827مورخ1398/02/17اقای رمضانعلی محبی فروشانی فرزندمصطفی    
به شماره کالسه1121وبه شماره شناسنامه326وبه شماره ملی1141621517نسبت به 
3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت323.82مترمربع پالک شماره  
184 فرعی از107اصلی واقع دربابافضلــگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند   27253مورخ97/06/26ومالحظه ومحرزگردیده است.
24- رای شــماره1824مورخ1398/02/17خانم امنه لطفی فرزندحســینعلی به شماره 
کالسه1121وبه شماره شناسنامه326وبه شــماره ملی1141621517 نسبت به شش 
دانگ یکباب خانه  به مساحت323.82مترمربع پالک شــماره  184 فرعی از107اصلی 
واقعدر  بابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند   27253 

مورخ 97/06/26 ومالحظه ومحرزگردیده است.
25- رای شماره1148مورخ1398/02/05آقای معین عابدی اندانی فرزند منصور به شماره 
کالسه1141 وبه شماره شناسنامه113088332وبه شماره ملی1130883329  نسبت به 
سه  دانگ مشاع از شش دانک یکباب خانه  به مســاحت186.76 متر مربع پالک شماره  
502  فرعی از107اصلی واقع در  بابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند27459  مورخ 97/07/12 دفتر 322  ومالحظه ومحرز گردیده است
26- رای شــماره1145مورخ1398/02/05آقای دانیال عابدی اندانی فرزند منصور به 
شماره کالسه1140 وبه شماره شناسنامه1130729044وبه شماره ملی1130729044  
نسبت به سه  دانگ مشاع از شش  یکبابخانه  به مساحت186.76 متر مربع پالک شماره  
502  فرعی از107اصلی واقع در  بابافضلگاه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند27459  مورخ 97/07/12 دفتر 322  ومالحظه ومحرز گردیده است.
27- رای شماره7408مورخ1397/12/05 خانم مهناز دانش نیا فرزند مرتضی  به شماره 
کالسه1290 وبه شماره شناسنامه82 وبه شماره ملی1290583994   نسبت به شش دانگ  
خانه و فوقانی   به مساحت148.23 متر مربع پالک شماره  743  فرعی از85 اصلی واقع 
در  خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند15183   مورخ 

83/05/03 دفترخانه  73  ومالحظه ومحرز گردیده است.
28- رای شماره2654 مورخ1398/03/01خانم مریم پیمانی فروشانی فرزند محمدعلی  
به شماره کالسه0252 وبه شماره شناسنامه1492وبه شماره ملی1142243095  نسبت 
به شش  دانگ یکباب خانه دوطبقه   به مســاحت242.42متر مربع پالک شماره  317.2 
و 317.1   فرعی از112 اصلی واقع در  بزمکه وراه کوه  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ســند27402   مورخ 95/11/20  دفتر 301  ومالحظه ومحرز 

گردیده است.
29- رای شماره 1448مورخ1398/02/11خانم خدیجه شجاعی  خوزانی فرزند کریم  به 
شماره کالسه1134وبه شماره شناسنامه3306وبه شماره ملی1141235757   نسبت به 
یک و نیم   دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه  به مساحت279.4 متر مربع پالک 
شــماره  149   فرعی از110اصلی واقع در  کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل سند120941  مورخ 11 /73/04  دفتر 73 ومالحظه ومحرز 

گردیده است.
30- رای شماره 1442مورخ1398/02/11آقای محمد شکروی فرزند رجبعلی  به شماره 
کالسه0604وبه شماره شناسنامه1383 وبه شماره ملی1090440170  نسبت به دو دانگ 
مشاع از شش دانگ   یکباب خانه  به مساحت279.4 متر مربع پالک شماره  149   فرعی 
از110اصلی واقــع در  کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند192577  مورخ88/07/21  دفتر 73 ومالحظه ومحرز گردیده است.
31- رای شماره 1444مورخ1398/02/11اقای رجبعلی شکروی فرزند حسن  به شماره 
کالسه1135وبه شماره شناسنامه140وبه شماره ملی1141435152  نسبت به نیم  دانگ 
مشاع از شش دانگ   یکباب خانه  به مساحت279.4 متر مربع پالک شماره  149   فرعی 
از110اصلی واقــع در  کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند84709  مورخ69/08/09 دفتر 73 ومالحظه ومحرز گردیده است.
32- رای شماره 1446مورخ1398/02/11خانم عزت شــجاعی  خوزانی فرزند رضا  به 
شماره کالسه1136وبه شماره شناســنامه124وبه شماره ملی1141500825   نسبت به 
دو دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه  به مســاحت279.4 متر مربع پالک شماره  
149   فرعی از110اصلی واقع در  کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند84709  مورخ 08 /69/09  دفتر 73 ومالحظه ومحرز گردیده است.

33- رای شماره 2294مورخ02/25/ 1398خانم بتول  رحیمی   اندانی  فرزند علی اصغر   
به شماره کالسه2173 وبه شماره شناسنامه3367 وبه شماره ملی1140557262    نسبت 
به شش دانگ   یکباب خانه  به مساحت67 متر مربع پالک شماره  64   فرعی از73 اصلی 
واقع در جوتنده بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل مع الواسظه از 
مالکیت مانده علی عمادی طی سند 1091 مورخ 84/05/03 دفتر 172 ومالحظه ومحرز 

گردیده است.
34- رای شــماره 2275 مورخ25 /1398/02 اقای محمد بدیهی  فرزند غالمحسین   به 
شماره کالسه1378 وبه شماره شناسنامه95 وبه شــماره ملی1142222527   نسبت به 
شش دانگ یکباب خانه  به مساحت120 متر مربع پالک شماره  1541   فرعی از99اصلی 
واقع در   جوی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ســند6471 

ومالحظه ومحرز گردیده است.
35- رای شماره 2304 مورخ25 /1398/02خانم راضه رفیعی   فروشانی  فرزند قدمعلی   
به شماره کالسه0059 وبه شماره شناسنامه2925وبه شماره ملی1141338262  نسبت 
به یک دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه و فوقانی   به مساحت158.27 متر مربع 
پالک شماره  71   فرعی از114اصلی واقع در شمس اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند10350  مورخ 92/08/25  دفتر 305 ومالحظه ومحرز 

گردیده است.
36- رای شماره 2306 مورخ25 /1398/02اقای ســیف اله شریفی نژادیان فرزند ناصر    
به شماره کالسه0060 وبه شماره شناســنامه172وبه شماره ملی1141328251  نسبت 
به سه  دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه و فوقانی   به مساحت158.27 متر مربع 
پالک شماره  71   فرعی از114اصلی واقع در شمس اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند10350  مورخ 92/08/25  دفتر 305 ومالحظه ومحرز 

گردیده است.
37- رای شماره 2302 مورخ25 /1398/02خانم بتول پریشانی فرزند نوروزعلی     به شماره 
کالسه0058 وبه شماره شناسنامه331وبه شماره ملی1141592649  نسبت به دو   دانگ 
مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه و فوقانی   به مساحت158.27 متر مربع پالک شماره  
71   فرعی از114اصلی واقع در شمس اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند10350  مورخ 92/08/25  دفتر 305 ومالحظه ومحرز گردیده است.
38- رای شماره 1684 مورخ1398/02/15خانم بتول  صرامی فروشانی  فرزند ولی اهلل   به 
شماره کالسه2162 وبه شماره شناسنامه1650 وبه شماره ملی1141116091  نسبت به دو   
دانگ مشاع از شش دانگ   یکباب خانه به مساحت129.14  متر مربع پالک شماره  1930  
و 1931   فرعی از72اصلی واقع در فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل سند239351   مورخ 97/12/02  دفتر 73 ومالحظه ومحرز گردیده است.
39- رای شماره 1679 مورخ1398/02/15آقای عباس لطفی فروشانی  فرزند حسینعلی  
به شماره کالسه2159 وبه شماره شناسنامه496وبه شماره ملی1141671271   نسبت 
به چهار   دانگ مشاع از شش دانگ   یکباب خانه به مســاحت129.14  متر مربع پالک 
شماره  1930  و 1931   فرعی از72اصلی واقع در فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند239351   مورخ 97/12/02  دفتر 73 ومالحظه ومحرز 

گردیده است.
40- رای شماره 0840 مورخ1398/01/29آقای عباس پارسا فرزند علی بک      به شماره 
کالسه1881 وبه شماره شناســنامه509 وبه شماره ملی1142484793   نسبت به شش 
دانگ   دانگ یکباب خانه به مساحت316 متر مربع پالک شماره  690  فرعی از99اصلی 
واقع در جوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند239110   

مورخ 97/11/06  ومالحظه ومحرز گردیده است.
41- رای شماره 1970 مورخ02/21/ 1398خانم زهرا یزدانی خوزانی فرزند محمد     به 
شماره کالسه0116  وبه شماره شناسنامه310وبه شماره ملی1141706458  نسبت به 
شش دانگ یکباب خانه  دو طبقه  به مساحت300 متر مربع پالک شماره  445   فرعی از87 
اصلی واقع در ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در 
صفحه  563 دفتر 201  و ارائه قولنامه از مالکیت قنبر اکبری و ابوالفضل اکبری و مرضیه  

اکبری ثبت در صفحه 563 دفتر 201  ومالحظه ومحرز گردیده است.
42- رای شــماره 0850 مورخ1398/01/29آقای تاج محمــد بیگدلی   کمیتکی فرزند 
مهدیقلی    به شماره کالسه2028  وبه شماره شناسنامه5 وبه شماره ملی5759831186   
نسبت به شش   دانگ یکباب خانه  و ســه باب مغازه به مساحت230.98متر مربع پالک 
شــماره  599   فرعی از99اصلی واقع در جوی اباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل مع الواسطه از مالکیت زهرا اخوان روفیگر و فروغ و محمدرضا اخوان 

روفیگر طی سند 10466 و 10467 و 10468 ومالحظه ومحرز گردیده است.
43- رای شماره 2199 مورخ1398/08/13 آقای عبدالرســول حیدری  جوابادی فرزند 
علی  به شماره کالســه1728 وبه شماره شناسنامه68 وبه شــماره ملی1142213625 
صادره خمینی شهر  نسبت به سه  دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه دو طبقه  به 
مساحت 116.66متر مربع پالک شــماره  91فرعی از99اصلی واقع درجوی اباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  ثبت در صفحه 99 دفتر 534 ومالحظه 

ومحرز گردیده است.
44- رای شماره 2199 مورخ1398/08/13 خانم  زهرا حسن زاده  فرزند فتح اله   به شماره 
کالسه1729 وبه شماره شناسنامه185 وبه شماره ملی1142226662  صادره خمینی شهر  
نسبت به سه  دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 116.66متر 
مربع پالک شماره  91فرعی از99اصلی واقع درجوی اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 

ملک خمینی شهرشامل  ثبت در صفحه 455 دفتر 5 ومالحظه ومحرز گردیده است.
45- رای شماره 1382 مورخ1398/02/10 خانم  نفیسه نقدعلی   فرزند محمد حسین    به 
شماره کالسه2015 وبه شماره شناسنامه1245 وبه شماره ملی1142240721  نسبت به 
دو   دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب مغازه   به مساحت 66.76 متر مربع پالک شماره  
98فرعی از114اصلی واقع در شــمس اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل  مع الواســطه از مالکیت رضا مسعودیان و قاســم زرگران سند 4541 مورخ 
19/10/22 دفتر 36 و ســند 21043 مورخ 04/2/ 38 دفتر 26 ومالحظه ومحرز گردیده 

است.
46- رای شــماره 1386 مــورخ1398/02/10 اقــای محمد جواد نقدعلی فروشــانی   
فرزند محمد حســن    به شماره کالســه2014 وبه شماره شناســنامه6560 وبه شماره 
ملی1142293637  نسبت به دو   دانگ مشــاع از شش دانگ   یکباب مغازه   به مساحت 
66.76 متر مربع پالک شــماره  98فرعی از114اصلی واقع در شــمس اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع الواسطه از رضا مسعودیان و قاسم زرگرامن 
سند 4541 مورخ 19/10/22 دفتر 36 و سند 21043 مورخ 04/2/ 38 دفتر 26 ومالحظه 

ومحرز گردیده است.
47- رای شــماره 1389 مــورخ1398/02/10 خانم نرگس  نقدعلی فروشــانی   فرزند 
محمد حسن    به شماره کالسه2016 وبه شماره شناســنامه1130090310 وبه شماره 
ملی1130090310 نسبت به دو   دانگ مشاع از شــش دانگ   یکباب مغازه   به مساحت 
66.76 متر مربع پالک شــماره  98فرعی از114اصلی واقع در شــمس اباد   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع الواسطه از مالکیت  رضا مسعودیان و قاسم 
زرگران سند 4541 مورخ 19/10/22 دفتر 36 و ســند 21043 مورخ 04/2/ 38 دفتر 26 

ومالحظه ومحرز گردیده است.
48- رای شــماره 2590 مورخ1398/03/01 اقای مهدی مانده گاری اندانی فرزند یداله  
به شماره کالسه1527  وبه شماره شناسنامه2084 وبه شماره ملی1141329840  نسبت 
به شش    شش دانگ   یکباب خانه در حال ساخت    به مساحت 168.50متر مربع پالک 
شماره  403فرعی از112اصلی واقع در ماسه دانی    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل  مع الواسطه از مالک رسمی  ثبت در صفحه 344 دفتر 406 ماه بیگم 

عابدی ومالحظه ومحرز گردیده است.
49- رای شــماره 8810 مورخ1397/12/21 خانم معصومه آقا قلی محمود صالح  فرزند 
چراغعلی     به شــماره کالســه1896 وبه شماره شناســنامه1279454817 وبه شماره 
ملی1279454817  نسبت به شــش   دانگ یکباب خانه    به مساحت 80/20 متر مربع 
پالک شماره  4134 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل  سند 23950 مورخ 1355/01/16 دفتر 63 ارائه قولنامه از مالک 

رسمی علی مال کریمی ومالحظه ومحرز گردیده است.
50- رای شماره 2460 مورخ1398/02/30 اقای رحمت اهلل بدیعی جوابادی  فرزند حسین 
علی به شماره کالسه1947  وبه شماره شناسنامه1452 وبه شماره ملی1140850296  
نسبت به شش   دانگ یکباب خانه    به مساحت 154.80  متر مربع پالک شماره  37 فرعی 
از99 اصلی واقع در جوی اباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 

135517 مورخ 91/02/08  دفتر 64  ومالحظه ومحرز گردیده است.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/03/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/05 

م الف: 495041 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

3/195 شــماره صادره : 1398/42/568262-1398/3/12 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4348/2837  مجزی شــده از 167 فرعی  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام منیره رسولی همامی فرزند 
قدمعلی 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 98/04/15 ساعت 9 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 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 488715 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/196  شــماره: 97/2027026480 - 97/8/12 نظر به اینکه خانــم محبوبه خاوری 
خراسانی فرزند حسین با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 1271515751 - 96/9/9 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 400  اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت 
مربوط به ششدانگ  پالک 15201/2525 تحت شماره چاپی 0131085 به شماره ثبت 
76679 مورد ثبت در صفحه 50 دفتر 373 امالک بخش 5 ثبــت اصفهان که منجر به 
صدور سند بنام محبوبه خاوری خراسانی فرزند حسین گردیده شده و سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی از بین رفته و  تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 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 کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد 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: 494679 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )212 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/199 شماره نامه:139885602033000607-1398/03/18 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی معروف یک رجل و چهار قصبه پالک شماره 575 فرعی از 141  اصلی 
واقع در باغستان پایین طرق  جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام خانم منصوره جاللیان فرزند قدرت در جریان ثبت اســت 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 1398/04/22  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:494695 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)148 کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/201 بدینوســیله به آقاي ابوالفضل حیدري فرزند ناصرفعاًل مجهــول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان محمدرضا طاوســي فرزند علیرضا به نشاني شهرضا خ ابوذر مقابل 
حسینیه سادات چوبکده طاوسي دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 54/620/000 ریال 
بابت خرید مبلمان منزل به این شورا تسلیم که بکالســه 184/98 ح ش 7 ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز یکشنبه  مورخ 98/4/23  ساعت 4/30 عصرتعیین گردیده اینک حسب 
درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شود تا از تاریخ انتشار ظرف یک ماه با مراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف 7 حقوقي شهرضا و اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرا 
اعالم و هردفاعي دارید بیان نمایید و براي جلسه رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف 
7 حقوقي شهرضاحاضرشوید و اگر بعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهد 
شد و مدت آن ده روزخواهد بود. م الف: 495523 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف 

7 حقوقي شهرضا )158 کلمه،1 کادر(  
تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت

3/202 شــماره نامه: 139885602006000778 ، تاریخ ارسال نامه: 1398/02/07 ، با 
ســالم پس از حمد ایزدمنان و درود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص( با تقدیم احترام 
مقتضی است دستور فرمائید؛ با توجه به اینکه 1-خانم عفت لری خوزانی فرزند رمضانعلی 
 مالک صد و هشــتـ  صد و نود و یکم دانگ مشاع باســتثنای ربعیه اعیانی از ششدانگ 
می باشــد از پالک 481 فرعــی از 114 اصلی واقــع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت 
اصفهان مورد ثبــت در دفتر الکترونیک بــه شــماره 139820302006000227 می 
باشــند. 2-خانم بتول خانی خوزانی فرزند علی مالک صد و هجــدهـ  صد و نود و یکم 
دانگ مشاع باســتثنای ربعیه اعیانی از ششدانگ می باشــد از پالک 481 فرعی از 114 
اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهــان مورد ثبت در دفتــر الکترونیک 
بــه شــماره 139820302006000232 مــی باشــند. 3- خانم زهرا خانــی خوزانی 
فرزند صفرعلی مالک دویســت و پانزدهـ  هزار و ســیصد و ســی و هفتم دانگ مشاع 
باستثنای ربعیه اعیانی از ششــدانگ می باشــد از پالک 481 فرعی از 114 اصلی واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهــان مورد ثبــت در دفتر الکترونیک به شــماره 
139820302006000231 می باشند. 4- آقای حســن نبیان خوزانی فرزند رمضانعلی 
مالک یک دانگ و صد و ســی و دوـ  صد و نود و یکم دانگ مشاع باستثنای ربعیه اعیانی 
از ششدانگ می باشــد از پالک 481 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 
 ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتــر الکترونیک به شــماره 1398203020060002230 
می باشــند. 5- آقای محمد خانی خوزانی فرزند صفرعلی مالک چهارصد و سیـ  هزار و 
سیصد و سی و هفتم دانگ مشاع باســتثنای ربعیه اعیانی از ششدانگ می باشد از پالک 
481 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهــان مورد ثبت در 
دفتر الکترونیک به شــماره 139820302006000226 می باشــند. 6- آقای محمود 
خانی خوزانی فرزند صفرعلی مالک چهارصد و ســیـ  هزار و سیصد و سی و هفتم دانگ 
مشاع باســتثنای ربعیه اعیانی از ششدانگ می باشــد از پالک 481 فرعی از 114 اصلی 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر الکترونیک به شــماره 
139820302006000228 می باشــند. 7- آقای رحمان خانی خوزانی فرزند صفرعلی 
مالک چهارصد و سیـ  هزار و سیصد و سی و هفتم دانگ مشاع باستثنای ربعیه اعیانی از 
ششدانگ می باشد از پالک 481 فرعی از 114 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان مورد ثبت در دفتر الکترونیک به شماره 139820302006000229 می باشند. 
باســتناد تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت درخواست پرداخت بهای 
اعیانی را نموده در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالح مــوادی از آیین نامه قانون ثبت 
احدی از کارشناســان آن کانون بهای اعیانی فوق الذکر را طبق ماده 947 قانون مدنی و 
سایر مقررات مربوطه تقویم و نتیجه را به این اداره اعالم می نماید مالک ربعیه اعیانی خانم 
ماه سلطان شیروی به شناسنامه 87 همسر حسین خانی طبق انحصار وراث 1089 مورخ 
23 بهمن 1362 شعبه دادگاه مستقل خمینی شهر . م الف: 489067  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )490 کلمه،5 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

3/203 شماره نامه: 139885602006002361 ، تاریخ: 1398/03/18 آقای حسن عابدی 
اندانی فرزند یداله به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت بیست و دو سهم و یک دوم سهم مشاع از 213 
سهم و سه چهارم سهم ششدانگ پالک شماره 112/200 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در صفحه 581 دفتر 258 امــالک ذیل ثبت 59473 به نام نامبرده ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه 
گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود 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 انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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 شد.  م الف: 494923 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر   )215 کلمه،2 کادر(  
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مفاد آراء
3/194 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: 481090  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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دستیار سرمربی الروخا:
»کپا« در تیم ملی اسپانیا 
جانشین دخیا نشده است

اسپانیا در جریان دیدار مقابل سوئد در رقابت های 
انتخابی یورو 2020 در حالی به میدان رفت که 
»کپا« را درون دروازه اش 
می دید. ولی روبرت 
مورنــو، دســتیار 
ســرمربی الروخا 
که در غیبت لوئیس 
انریکــه، هدایت این 
تیم را به عهــده دارد 
می گوید »حضور کپا به معنــای پایان کار دخیا 
در تیم ملی اسپانیا نیست بلکه سنگربان چلسی 
به این علت در بازی های اخیر درون دروازه اسپانیا 
ایستاده که در هفته های پایانی فصل نمایش های 
درخشانی داشته. است« مورنو در این باره گفت: 
»ما معتقد نیستیم که دوران سنگربانی دخیا در 
تیم ملی اسپانیا به پایان رسیده ولی کپا در اواخر 
فصل نمایش های درخشــانی داشت و چلسی با 
درخشش او توانست قهرمان لیگ اروپا شود. به 
این نتیجه رسیدیم که در این برهه زمانی کپا بهتر 

می تواند به ما کمک کند.«

»اوبالک« در راه جدایی؛ به 
مقصد منچستر

»یان اوبالک« بعــد از عمل نکــردن اتلتیکو به 
وعده های خود، می خواهــد مادرید را ترک کند 
و مقصــد دلخــواه وی 
یتد  نا یو منچســتر
اســت. اوبــالک 
دروازه بان 26ساله 
یــد  ر د ما تلتیکو ا
نسبت به شــرایط 
این تیم نگران اســت. 

هفتــه  قبل نیز طی مصاحبــه ای از جدایی او 
گریزمن، گودین و هرنانــدز ابراز نارضایتی کرده 
بود. ایــن دروازه بان می خواهــد اتلتیکومادرید 
جاه طلبی خود را نشــان دهد و حتی در صورت 
جدایی ستارگان، با جذب بازیکنان بزرگ، نشان 
دهد که می خواهد برای جــام بجنگد. بر همین 
اســاس، اوبالک در فکر جدایی از اتلتیکو است و 
با وجود عالقه پاریســن ژرمن، مایل است راهی 
منچســتریونایتد شــود، حتی با وجود این که 
یونایتد فصل بعد در لیــگ قهرمانان اروپا حضور 
ندارد. گفتنی اســت؛ جذب اوبالک برای یونایتد 
120 میلیون یورو )مبلغ بند فسخ قرارداد( هزینه 

می برد.

رفتار نژادپرستانه ایسلندی ها 
علیه ستاره تیم ملی ترکیه

تیم ملی ترکیه که نمایش های بسیار درخشانی را 
در مرحله گروهی راهیابی به یورو 2020 داشته 
و دســت برقضــا هفته 
گذشــته موفق شد 
فرانسه را با نتیجه  
2-0 شکست دهد، 
بــرای رویارویــی 
با ایســلند بــه این 
کشور سفر کرد که در 
بدو ورود، آنها با رفتاری زشــت و به دور از انتظار 
ایسلندی ها روبه رو شدند، چرا که مقامات ایسلند 
اجازه ورود آنها را به خاک کشورشان نمی دادند و 
با رفتاری نژادپرستانه به پاسپورت های آنان اهانت 
می کردند. این تمام ماجرا نبود، چرا که پس از رها 
شدن بازیکنان ترکیه از گیت فرودگاه، خبرنگاران 
ترکیه ای ها را احاطه کردند و یکی از آنها در اقدامی 
تاسف برانگیز، با فرچه سرویس بهداشتی خود را 
نزدیک» امره« ستاره ترکیه رساند و وانمود کرد 

که از او گزارش می گیرد!

سرمربی بلژیک:
رئال مادرید و هازارد برای 

هم ساخته شده اند
روبرتو مارتینز، سرمربی اســپانیایی تیم ملی 
بلژیک که از نزدیک با ادن هازارد ستاره بزرگ 
فوتبال بلژیک کار کرده 
و از او شناخت کامل 
دارد از پیوســتن 
او به رئال مادرید 
اســتقبال کرده و 
می گوید رئال برای 
هازارد بهترین باشگاه 
است و او در رئال بیش از پیش خواهد درخشید. 
هازارد چنــد روز پیش با قــراردادی به ارزش 
تقریبی 140 میلیون یورو از چلســی به رئال 
مادرید پیوست و با باشگاه اسپانیایی قراردادی 
5 ساله امضا کرد. هازارد بعد از آن گفت انتقال 
به رئال سخت ترین تصمیم حرفه ای زندگی اش 
بوده و اگر بــه جای رئال هر تیــم دیگری بود 

امکان نداشت چلسی را ترک کند.

باتوجهبهشرایطارزی،بازیکنخارجیمیگیریم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ادعای روز؛
پدرم به خاطر هت تریک 

»زاید« فوت کرد
مجاهــد خذیــراوی را همه به خاطــر جنجال 
معروفش می شناسند. او بازیکن بسیار مستعدی 
بود که قربانی حاشیه ها شد و آینده درخشانش 
را از دست داد. خذیراوی حاال ادعای عجیبی را 
مطرح کرده اســت؛ او درباره عشق و عالقه خود 
و خانواده اش به اســتقالل گفته است: »از روزی 
که یادم می آید عاشق استقالل هستم. بیشتر از 
من پدرم آبی دل بود که سر بازی تیم محبوبش 
دچار حمله قلبی شد. در مسابقه ای که استقالل 
2 بر صفر جلو بود و با ۳ گل »ایمون زاید« باخت، 

پدرم مرحوم شد.«

ایران – ژاپن؛ احتماال شهریور 
ماه

رییس فدراســیون فوتبال از برگزاری احتمالی 
دیدار دوســتانه تیم های ملی ایــران و ژاپن در 
شــهریورماه خبر داد. مهدی تــاج درباره دیدار 
تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن گفت: »با کمک 
سفارت ایران در توکیو، گفت وگوهای مقدماتی 
را برای برگزاری این بازی دوستانه آغاز کرده ایم. 
مطابق توافقی که با مقامات فدراســیون فوتبال 
داشــتیم، در صورتی که در انتخابی جام جهانی 
قطر در قاره آســیا، با تیم ملی ژاپن در یک گروه 
قرار نگیریم به احتمال زیاد شهریور ماه در تهران 
یا توکیو دو تیم مقابل هم بازی دوســتانه انجام 

می دهند.«

دردسر 2 میلیاردی برای 2 گل!
پرســپولیس در حالی که بــرای پرداخت پول 
کادرفنی اش با دردسرهای زیادی مواجه شده، 
برای پرداخت مطالبــات بازیکنان خارجی اش 
همچون »ماریو بودیمیــر« هم با معضل بزرگی 
روبه رو اســت؛ مهاجمی که در نیم فصل حضور 
خود یک گل در برابر پاختاکور ازبکستان در بازی 
رفت لیگ قهرمانان آسیا و یک گل هم در دیدار 
پارس جنوبی جم در لیگ برتر به ثمر رســاند. 
گفته می شود قرارداد بودیمیر برای 6 ماه حضور 
در پرسپولیس در لیگ هجدهم، 150 هزار یورو 
بوده است )یعنی رقمی بیش از 2 میلیارد تومان( 
و طبق قرارداد این بازیکن بــرای لیگ نوزدهم 
۳00 هزار یورو خواهد گرفت. این در شــرایطی 
اســت که او تا پایان لیگ نوزدهم قرارداد دارد و 
در صورت فســخ یک طرفه با او نیز باشگاه باید 
خســارتی را پرداخت کند تا دردسر این مهاجم 
2 گله پرسپولیس نیز مسئوالن باشگاه را نگران 

کند.

»علی کفاشیان« در کرمان 
سمت گرفت!

رییس سابق فدراسیون فوتبال به عنوان رییس 
هیئت مدیره باشــگاه مس کرمان انتخاب شد. 
باشگاه مس کرمان اعالم کرد که با انتخاب اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه، علی کفاشــیان به عنوان 
رییس هیئت مدیره انتخاب شده است. هم چنین 
دیگر عضو هیئت مدیره محمــود محمودی نیا، 
نماینده شرکت ســرمایه گذاری مس سرچشمه 
در باشــگاه نیز به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. 
علی کفاشــیان، نایب رییس کنفدراسیون آسیا، 
رییس کمیته فوتسال آسیا، دبیرکل کمیته ملی 

المپیک، رییس فدراســیون 
فوتبال جمهوری اسالمی 
ایــران، نایــب رییــس 
اول فدراســیون فوتبال 
جمهوری اســالمی ایران، 

معــاون ورزشــی و امــور 
فدراســیون های ســازمان 
تربیت بدنــی، دبیــر کل 
فدراســیون بازی هــای 
غرب آســیا و ریاســت 
فدراسیون دوومیدانی 
را در کارنامه ورزشی 

خود دارد.

مواظبباشیمالمپیکفدایلیگملتهانشود
 پیشکسوت والیبال اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد: 

  عکس روز

شباهت جالب برانکو و کریس رونالدو!
عادل کاله کج، هافبک خوزستانی اسبق پرسپولیس تصویری جالب از برانکو و کریس رونالدو 
در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد. برانکو با پرسپولیس طی سه سال اخیر 6 جام کسب 

کرد و رونالدو هم با رئال، یوونتوس و تیم ملی پرتغال به مقام های قهرمانی رسیده است.

رکورددار کلین شیت لیگ یک به پارس جنوبی پیوست؛
»پور محمد« دوباره شاگرد کمالوند شد

مسعود پورمحمد، دروازه بان فصل گذشــته آلومینیوم بعد از توافق با بهرام رضاییان، مدیرعامل باشگاه 
پارس جنوبی قراردادی دو ســاله را به امضا رساند و بار دیگر شــاگرد فراز کمالوند شد. پورمحمد سال 
گذشته در رقابت های لیگ دسته اول در 2۳ بازی برای آلومینیوم اراک به میدان رفت که در 15 مسابقه 
موفق شد دروازه اش را بسته نگه دارد و از این حیث رکورددار کلین شیت در دسته یک محسوب می شود. 
او همچنین سال گذشته ۳ بار موفق به مهار پنالتی شده اســت. پورمحمد بعد از ایمان باصفا و محمود 
شفیعی، سومین بازیکنی است که از لیگ دسته اول به پارس جنوبی می پیوندد که این موضوع مشخص 
می کند با حضور کمالوند جوان گرایی و استفاده از نفرات باانگیزه در دستور کار نماینده جم در لیگ برتر 

قرار گرفته است.

شوک نقل  و انتقاالتی به پرسپولیس؛
»کمال« در سپاهان؟

هرچند شــایعات نقل  و انتقاالتی را نمی توان تمام و کمال پذیرفت؛ اما منابعی موثق از شایعه جدی مذاکره 
ســپاهانی ها با کمال کامیابی نیا خبر می دهند. گویا مسئوالن باشــگاه متمول اصفهانی، قصد دارند هافبک 
مستحکم پرسپولیسی ها را برای فصل آینده در اختیار بگیرند و همین موضوع می تواند دردسر جدیدی برای 
مدیران تیم محبوب پایتخت باشد. ســپاهانی ها که با آمدن امیر قلعه نویی، پس از گذران یک دوره سخت و 
دست وپا زدن در قعر جدول، به یکی از مدعیان جدی قهرمانی بدل شده اند، قصد دارند با تکمیل نیازهای خود 
در فصل آینده، پیش از شروع لیگ قهرمانی شان را ترسیم کنند. مذاکره با کمال کامیابی نیا نیز در همین راستا 
طراحی شده و اگر مشکالت مالی باشگاه حل وفصل نشــود، پیراهنی جز رنگ قرمز را بر تن هافبک محبوب 

سرخ پوشان خواهیم دید.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با تاکید بر حضور پرقدرت تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان 
در سوپر لیگ والیبال کشور، اظهار کرد: ســرمربی تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان،  برنامه خود و 
لیست بازیکنان مد نظرش را به ما داد و باشگاه تمام تالش خود را برای اجرای بهتر برنامه های ایشان، 

انجام خواهد داد.
 با توجه به اینکه بعد از سالیان متمادی والیبال اصفهان توانسته به سوپر لیگ کشور راه پیدا کند، امسال 
می خواهیم حضوری قدرتمند در لیگ برتر والیبال داشته باشیم. مسعود تابش با تاکید بر این موضوع 
که از هیچ تالشی برای موفقیت تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان دریغ نخواهیم کرد، ادامه داد: تمام 
تالش خود را برای حضوری آبرومندانه و در شــأن مردم اصفهان در رشته والیبال انجام خواهیم داد؛ 
برای رسیدن به باالی جدول از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم و شاید در انتهای فصل بتوانیم جزو چهار 
تیم باالی جدول سوپر لیگ والیبال ایران باشیم. مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در رابطه با 
جذب بازیکنان تیم والیبال و هدف گذاری در مورد آینده این تیم، خاطرنشــان کرد: هدف گذاری ما 
برای سه سال آینده قهرمانی سوپر لیگ و قهرمانی آسیا خواهد بود؛ عالقه زیادی به استفاده از نیروهای 
بومی استان داریم و بازیکنان شاخص و ملی پوش نیز مدنظر ما قرار دارند. وی با تاکید بر این موضوع که 
سعید آقایی تحت قرارداد باشگاه سپاهان است، افزود: در رابطه با انتقال سعید آقایی با باشگاه سپاهان 
هیچ صحبت مستقیمی نشده و آقایی تحت قرارداد باشگاه سپاهان است و کماکان به فعالیتش در این 
باشگاه ادامه خواهد داد. مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با پاسخ مثبت به این سوال که آیا در 
نظر دارید بازیکن جدید خارجی به تیم فوتبال سپاهان اضافه کنید؟ افزود: باید با توجه به شرایط ارزی 

در مورد جذب بازیکن خارجی تصمیم بگیریم.

مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان:

با توجه به شرایط ارزی، بازیکن خارجی می گیریم

دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در این 
چند سال طبق خواسته ســرمربی تیم درصورتی که نیاز به 
بازی کردنم بوده، بازی کرده ام وگرنه از روی نیمکت شــاهد 

تالش دوستانم بوده ام .محمدباقر صادقی در رابطه با وضعیت 
قراردادش با باشگاه ذوب آهن، اظهار کرد: من در حال حاضر 
بازیکن آزاد هستم، ولی از جانب باشگاه و کادر فنی تیم ذوب 
آهن با من صحبت هایی شده اســت مبنی بر اینکه قرارداد 
ببندم؛ ولی در حال حاضر شرایطی پیش آمده که نیاز به فکر 
کردن بیشتر دارم تا تصمیم نهایی را بگیرم. وی در پاسخ این 
سوال که آیا پیشــنهادی از تیم دیگری به غیر از ذوب آهن 

دریافت کرده اســت؟ تصریح کرد: از چندین تیم پیشنهاد 
داشته ام و نیاز دارم بیشتر به این موضوع فکر کنم؛ اگر بخواهم 
جای دیگری غیر از ذوب آهن بروم، دوست دارم شرایطم مثل 
حضور در ذوب آهن باشد. صادقی ضمن تاکید بر اینکه به ماندن 
در ذوب آهن عالقه دارد، گفت: من در این تیم بزرگ شده ام و 
ذوب آهن خانه من است. در این تیم همه را می شناسم ولی 

همانطور که گفتم نیاز به فکر کردن دارم.

دروازه بان سابق ذوب آهن:

ذوب آهن، خانه من است

در حاشیه

سمیه مصور

دوئل های جذاب در ارومیه
تیم ملی والیبال در ادامه رقابت های لیگ ملت های 2019 روز جمعه در اولین دیدار هفته سوم در 
ارومیه به میدان می رود. هفته سوم شاید حســاس ترین هفته برای ایران است چرا که هر سه تیم 
کانادا، لهستان و روسیه از رقبای جدی ایران در راه صعود به فینال شیکاگو 2019 هستند و کسب 
نتیجه مطلوب در این سه بازی ایران را به صعود نزدیک تر خواهدکرد. کانادا تیم قدرتمند آمریکای 
شمالی همواره مقابل ایران نمایش خوبی داشته و ایران جز در انتخابی المپیک 2016 موفق به برد 
این تیم نشده است. لهستان، قهرمان دو دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان همواره جدال نزدیکی 
با ایران داشته و اغلب بازی های دو تیم بازی نزدیک و پرحاشیه ای بوده است. روسیه مدافع عنوان 
قهرمانی نیز امسال فقط در بازی اول باخته و با کسب 5 پیروزی متوالی جدی ترین و قدرتمندترین 
حریف ایران در هفته ســوم اســت. در پایان هفته دوم برزیل با 6 برد که ۳ برد آن دو امتیازی و با 
نتیجه ۳-2 مقابل رقیبان رقم خورد با 15 امتیاز )یک امتیاز کمتر نسبت تیم های ایران و فرانسه( 
در صدر جدول قرار دارد. ایران و فرانسه تنها با یک شکست ۳-2 به ترتیب مقابل برزیل صدرنشین و 
بلغارستان، با 16 امتیاز در رده دوم هستند. تیم روسیه نیز دیگر تیم با 5 پیروزی ، در رده چهارم قرار 
دارد. ایتالیا، کانادا و لهستان نیز که از دیگر مدعیان صعود به فینال هستند با چهار برد در رده های 

پنجم تا هفتم قرار دارند.

پیشکسوت والیبال اصفهان معتقد است که مسابقات انتخابی المپیک نباید فدای رقابت های لیگ ملت های 
2019 شود  و الزم است جوان گرایی در دســتور کار مربیان تیم ملی والیبال کشورمان قرار گیرد. سعید 
معنوی نژاد در گفت وگو با »زاینده رود« درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته های اول و دوم لیگ 
ملت های 2019 گفت: تیم ملی کشورمان در این رقابت ها بازی های خوبی را به نمایش گذاشت و نتایج خوبی 
را هم به دست آورد ولی نباید از این مسئله غفلت کنیم که بیشتر تیم های شرکت کننده در این مسابقات با 

تیم دوم خود حاضر شده اند ولی تیم ملی ما با تیم اولش پا به میدان رقابت ها گذاشته است.
وی افزود: لیگ جهانی فرصتی برای میدان دادن به جوانان است، از آنجایی که این مسابقات هرساله برگزار 
می شود، تیم های شرکت کننده، به این رقابت ها به عنوان فرصتی برای استفاده از جوانان شان در ترکیب تیم 
نگاه می کنند تا بتوانند خود را برای مسابقات مهمی همچون رقابت های انتخابی المپیک آماده کنند. این 
کارشناس والیبال اصفهان تصریح کرد: ولی برای فدراسیون والیبال ما نتیجه گرایی و کسب مقام در اولویت 
قرار دارد از این رو مربیان تیم از همان بازیکنان کارآزموده و با تجربه اســتفاده کرده و  جوانان را کمتر در 
ترکیب تیم قرار می دهند که این موضوع به سود والیبال کشورمان نیست و اثرات چنین تفکری در رقابت های 
مهم مشخص می شوند. معنوی نژاد اضافه کرد: بازیکنان جوان ما از نظر آمادگی و شرایط فنی سطح خوبی 
دارند که می توان در برخی از بازی ها که می دانیم نسبت به حریف برتری فنی و نسبی داریم، استفاده شوند 
که در دیدارهای گذشــته نیز هر زمان که مربیان تیم ملی به بهره گیری از جوانان روی آوردند آنها از این 

فرصت استفاده کرده و بازی های خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: به نظر من کوالکوویچ در ادامه و در صورت حتمی شدن صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله 
بعد از جوانان استفاده می کند؛ اما بهتر است در بازی هایی مانند بازی با ژاپن و چین که تیم ملی یک سرو 
گردن باالتر بود این نفرات بیشتر استفاده می شدند به خصوص بازیکنانی همچون جواد کریمی )پاسور( و 

پوریا یلی )پشت خط زن( تا بازیکنان باتجربه دچار مصدومیت نشوند.
پیشکسوت والیبال اصفهان درباره شانس صعود تیم ملی به مرحله نهایی به »زاینده رود« گفت: درصد صعود 
ما به مرحله بعد خیلی باالست و تا حدودی هم قطعی است به خصوص اینکه دو هفته میزبانی ما در اردبیل 
و ارومیه نیز در راه است و این مسئله بر باال رفتن انگیزه بازیکنان تیم ملی موثر است؛ چرا که بازیکنان ما با 
ذهنیت قبلی که دارند می دانند حضور بی شمار هواداران والیبال در سالن ها باعث باال رفتن روحیه می شود 

و به همین دلیل سعی دارند کار صعود به مرحله بعدی لیگ ملت ها را در ایران تمام کنند.
وی ادامه داد: ما حتی شانس قهرمانی در این رقابت ها را نیز داریم ولی باید توجه کنیم که رقابت های مهمی 
هم چون رقابت های انتخابی المپیک در پیش است و نباید مسئوالن فدراسیون والیبال این مسابقات مهم 
را فدای رقابت های لیگ ملت ها که هرساله برگزار می شود، کنند و با به کارگیری بازیکنان با تجربه سبب 
مصدومیت احتمالی در آنها شوند. معنوی نژاد تصریح کرد: المپیک هر چهار سال یک بار برگزار می شود؛ اما 
لیگ ملت ها را هر سال داریم. حضور در المپیک افتخار بزرگی است که نباید از دست داد. کارشناس والیبال 
اصفهان در مورد سخت ترین بازی تیم ملی در هفته های سوم و چهارم لیگ ملت ها نیز گفت: از نظر من بازی 
با فرانسه و روسیه سخت ترین دیدارهای ایران خواهد بود. البته همه بازی های ما در ارومیه سخت تر از اردبیل 

هستند چون تیم های بهتری در آن جا حضور دارند.
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افتتاح مدرسه بهاری صنایع دستی در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

حضور شبانه روزی کارشناس 
ایمنی درپروژه قطار شهری

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان قطار 
شهری اصفهان گفت: کارشناس و افسر ایمنی در 
هر یک از شیفت های کاری به صورت شبانه روزی 
برای پایش مســتمر محیــط کار، اســتفاده از 
تجهیزات حفاظــت فردی و مدیریت، شــرایط 
حضور دارد. مهدی امیری اظهار کرد: همه خطرات 
کارگاهی توسط کارشناسان ایمنی هر کارگاه و به 
صورت تیمی شناسایی می شود. کارشناس ایمنی، 
افسر ایمنی، کارشناس ایمنی دستگاه نظارت و 
مجری طرح از اعضای تیم نظارت و ایمنی هستند. 
وی افزود: این تیم در راســتای افزایش و ارتقای 
کنترل های ایمنی در نواحی پرخطر و پیشگیری 
از حوادث، ایجاد شده است. مدیر ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست ســازمان قطار شهری اصفهان 
تاکید کرد: کارشناس و افســر ایمنی در هر یک 
از شــیفت های کاری به صورت شبانه روزی برای 
پایش مستمر محیط کار، اســتفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی و مدیریت، شرایط حضور دارد. وی 
با اشاره به لزوم افزایش سطح ایمنی حین اجرای 
فرآیندهای مختلــف کاری، تصریح کرد: تدوین 
روش های اجرایی ایمن با در نظر گرفتن تمامی 
تمهیــدات ایمنی برای انجام هــر فعالیت کاری 
الزام آور است، در این راســتا ارزیابی سه ماهه ای 
به لحاظ رعایت الزامات HSE )بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست( از همه پیمانکاران فعال خط مترو 

در کارگاه ها انجام می شود.

افتتاح مدرسه بهاری صنایع 
دستی در اصفهان

مدرسه بهاری صنایع دســتی در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان افتتاح شــد. ســعید ابراهیمی، 
مدیر مرکز پژوهش، خالقیت هــا و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه در مدرسه 
بهاری صنایع دستی، بخش هایی از هنرها برای 
عالقه مندان و شهروندان آموزش داده می شود، 
اظهار کرد: اصفهان، یک سوم از رشته های صنایع 
دســتی را درون خود جای داده و شهر و صنایع 
دستی اصفهان، فرصتی است که می تواند تبدیل 
به ظرفیت ویژه شود. وی ادامه داد: مبانی علمی، 
یکی از مصداق های توسعه پایدار بحث شهر خالق 
اســت؛ چرا که اصفهان پتانسیل و ظرفیت این را 
دارد که با صنایع دســتی اقتصاد خرد را با رشد 

اقتصادی همراه کند. 

استاندار اصفهان:
مداحان، الگوی عملی برای 

دیگران باشند
 اســتاندار اصفهان در دیدار اعضای شورای هیئات 
مذهبی اســتان اصفهان، اظهار کرد: مداحان باید 
مدال افتخار نوکری امام حسین )ع( را قدر بدانند. 
عباس رضایی بــا تاکید بر اینکه بایــد بُعد مردمی 
بودن در مراسم  مذهبی حفظ شود، گفت: به دلیل 
مردمی بودن این مراســم ، ۱۴۰۰ ســال است که 
برگزار می شــود و باید این بُعد برای همیشه حفظ 
شود. عباس رضایی با بیان اینکه مواردی که از سوی 
مداحان تشریح می شــود، باید همراه با استنادات 
کافی باشــد، افزود: مســائل دینی باید به صورت 
تخصصی پیگیری و مطرح شود. رضایی ساده زیستی 
و دوری از تشریفات را یکی از مسائل مهم روز جامعه 
خواند و افزود: ورود جوانــان به حوزه های مختلف 
ضروری است و باید به آنان بها داده و ظرفیت های 
آنها به کار گرفته شود. وی با تاکید بر اینکه مداحان 
باید الگوی عملی برای دیگران باشــند، افزود: باید 
 با کنار گذاشــتن هوای نفس برای استمرار راه امام 

حسین )ع( و اهل بیت)ع( تالش کنیم. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
مطرح کرد:

پیشگیری از آسیب ها، هدف 
کارگروه فضای مجازی اصفهان

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان در 
نخستین جلســه کارگروه فضای مجازی در سالن 
اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: کارگروه فضای مجازی استان بیشتر 
به دنبال کمک به این بخش، توانمند سازی با تولید 
محتوا و پیشگیری از آسیب های ناشی از آن است. 
حجت االســالم محمدعلی انصاری بــا بیان اینکه 
تاکنون از ظرفیت فضای مجازی به خوبی استفاده 
نشــده، اظهار داشــت: اگر به خوبی از این فرصت 
اســتفاده نکنیم، دچار لطماتی خواهیم شــد که 
تاکنون در این زمینه مشکالتی هم داشته ایم. وی 
تصریح کرد: تشکیل کارگروه استانی فضای مجازی 
یکی از اولویت های شورای فرهنگ عمومی اصفهان 

بود که نخستین جلسه آن تشکیل شد. 

اردیبهشت ماه سال گذشته بود که معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، از اجرایی شدن 
طرح »بفرماییــد موتور برقی« خبــر داد؛طرحی 
که قــرار بــود بــا توجه بــه نقــش 3۰ درصدی 
موتورســیکلت ها در افزایش آلودگی هوای شهر، 
به کمک مدیریت شهری در حل این معضل بیاید و 
موتورهای برقی، جانشین موتورسیکلت های دودزا 
شوند؛ اما به دلیل بروز مشکالت اقتصادی و نوسانات 

ارزی، نتوانست کارایی مناسب خود را بیابد. 
وجود موتور ســیکلت هــای کاربراتــوری یکی از 
مهم ترین دغدغه های کالن شهرها در مسیر مقابله 
با آلودگی هواست. وسیله حمل ونقلی که به دلیل 
تردد راحت مورد توجه بسیاری از شهروندان است؛ 
اما آالیندگــی چند برابری آنها یکــی از مهم ترین 
دالیل افزایش آلودگی هوا در روزهای ناسالم سال 
محســوب می شــود؛ از این رو طی یک دهه اخیر 
مدیران شــهری به فکر تعیین جایگزین برای آنها 

شدند. 
جایگزینی موتورسیکلت ها با موتورهای برقی یکی 
از راهکارهایی بود کــه در اصفهان مورد توجه قرار 
گرفت؛ به طوری که به گفته معــاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری، تفاهم نامه ای بین شهرداری 
اصفهان، معاونت علمی ریاســت جمهوری و یکی 
از شــرکت های دانش بنیان برای تولید موتورهای 
برقی در کشــور منعقد شــد تا با تولید زیاد و ارائه 

تسهیالت، امکان استفاده 
در ســطح وســیع فراهم 
آید. بر اســاس این طرح 
که قرار بود بــا همکاری 
چند شرکت برند داخلی 
 معتبر از جمله کویرموتور، 
جهان رو و دیگر برندهای 

معتبر داخلی در سال گذشته اجرایی شود، مقرر شد 
که این شــرکت تعداد انبوهی موتور برقی به همراه 

تســهیالت، به مردم ارائه 
کند؛ اما با وجود همکاری 
شهرداری در این زمینه، 
ایــن طــرح در اصفهان 
آن طور که بایــد اجرایی 
نشــد.علیرضا صلواتــی 
درباره دالیل عدم اجرایی 
شدن آن می گوید: نوســانات ارزی که در دو سال 
اخیر بر جامعه سایه افکنده، باعث افزایش دو تا سه 

برابری قیمت موتورهای برقی شده است؛ از این رو با 
افزایش موانع موجود در تامین مواد اولیه، شرکت ها 
نیز از تولید انبوه ایــن موتورها خودداری می کنند؛ 
به همین علت، اجرایی شــدن این طرح نیز در این 
دو سال به تعویق افتاده؛ اما پیگیری ها در خصوص 
توسعه استفاده موتورهای برقی همچنان ادامه دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه 
می دهد: افزایش قیمت ها نه تنها بر شرکت ها بلکه 
برتوان خرید مردم نیز تاثیر گذاشته و باعث کاهش 
تقاضا شده اســت؛ اما دنبال این هستیم که طرح 
خوب و جامعی در این رابطه همانند طرح »بفرمایید 
دوچرخه« به مردم ارائه شــود.به گفته صلواتی اگر 
دولت درحوزه سیاست گذاری و تسهیل ورود مواد 
اولیه و برطرف کردن موانــع تولید در کارخانجات 
همکاری کند، بــا هماهنگی نهادهای فرادســتی 
از جمله اســتانداری اصفهان، نیــروی انتظامی و 
صدا و سیما، همه موتورهای شــهر برقی می شود 
و این هدف، دور از دســترس نخواهــد بود.وجود 
ایستگاه های شارژ در بخش های مختلف مرکزی و 
تاریخی شهر، یکی دیگر از عوامل الزم برای اجرای 
کامل طــرح »بفرمایید موتور برقــی« در اصفهان 
اســت که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان به آنها اشــاره می کنــد و می گوید: برای 
اینکه شهروندانی که از این وسیله استفاده می کنند 
دغدغه شارژ نداشته باشند، باید ایستگاه های شارژ 
در شهر احداث شود و به همین منظور ۵۰ ایستگاه 

شارژ  طراحی شده است.

طرح خوبی که در میانه راه ماند

 مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان، منطقه دو را بهشت گمشده 
عنوان کرد و افزود: در این منطقه، پتانســیل تبدیل زمین های 
کشاورزی به باغ شــهر وجود دارد؛ چرا که آب و زمین به میزان 
کافی درآن وجود دارد؛ البته اعتقاد داریــم نباید اجازه دهیم به 
بهای کســب درآمد چوب حراج به زمین های کشاورزی بزنیم. 
محمد کیهانی، نبود مدیریت واحد شهری را مشکل بزرگ کشور 

 دانســت و تصریح کرد: در بسیاری از شــهرهای دنیا، شهردار،
کلیددار شهر است؛ درحالی که در اصفهان مدیریت واحد وجود 
ندارد؛ البته اصفهان، شــهر پارادوکس هاســت؛ اما بســیاری از 

مشکالت با اندیشیدن قابل رفع است. 
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان اینکه قیمت زمین و 
پروانه در منطقه دو نسبت به ســایر مناطق شهر اصفهان بسیار 

پایین اســت، افزود: باتوجه به اینکه مشــکل میراثی در منطقه 
نداریم، بستر مناســبی برای انبوه سازی و ســرمایه گذاری در 

منطقه است. 
کیهانی بــا تاکید بر اینکه بایــد درآمدهای پایدار برای شــهر و 
شهرداری ایجاد شود، افزود: باید گره های مغزی را باز کرد تا رشد 

و توسعه اتفاق بیفتد.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:
بهشت گمشده، نیازمند نگاهی ویژه است

  نوسانات ارزی، بالی جان موتورهای برقی اصفهان شد؛ 

وجود موتور سیکلت های 
کاربراتوری یکی از مهم ترین 
دغدغه های کالن شهرها در 
مسیر مقابله با آلودگی هواست

           آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 98/14/ز)نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد ۵2 قطعه زمین مسکونی در شهرستان نطنز با شرح زیر را از طریق مزایده به فروش رساند.از متقاضیان دعوت مي شود برای دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir تا روز پنج شنبه مورخ 98/۰3/3۰ مراجعه نمایند.
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

شماره کاربری
محل دسترسی پالک ثبتیقطعه

پالک
مقدار تقریبی 

)متر مربع(
قیمت پایه هر متر 

مبلغ ضمانت نامه شرکت قیمت کل ) ریال (مربع  ) ریال (
در مزایده )ریال(

مسکونی

1

قسمتی از 955 

فرعی از 159 اصلی

195/611.150.000224.951.50011.250.000شمال - شرق

258/381.150.000297.137.00014.900.000شمال - غرب2

185/011.150.000212.761.50010.650.000جنوب3

1871.100.000205.700.00010.300.000جنوب4

280/151.150.000322.172.50016.110.000جنوب5

196/011.150.000225.411.50011.275.000شمال6

198900.000178.200.0008.910.000شمال7

198900.000178.200.0008.910.000شمال8

198950.000188.100.0009.410.000شمال9

218/641.150.000251.436.00012.580.000شمال10

196/011.150.000225.411.50011.271.000شمال - غرب11

1981.050.000207.900.00010.400.000جنوب-شرق12

1981.050.000207.900.00010.400.000جنوب13

1981.100.000217.800.00010.900.000جنوب14

1981.100.000217.800.00010.900.000جنوب15

261/321.200.000313.584.00015.680.000جنوب-غرب16

188/661.050.000198.093.0009.910.000شمال - شرق17

190/65950.000181.117.5009.100.000شمال18

190/65900.000171.585.0008.580.000شمال19

190/65900.000171.585.0008.580.000شمال20

مسکونی

21

قسمتی از

955 فرعی از 159 

اصلی

190/65900.000171.585.0008.580.000شمال 

190/651.000.000190.650.0009.5400.000شمال22

190/651.000.000190.650.0009.5400.000شمال23

190/651.000.000190.650.0009.5400.000شمال24

2231.350.000301.050.00015.100.000شمال - غرب25

188/661.300.000245.258.00012.300.000جنوب-شرق26

شماره کاربری
محل دسترسی پالک ثبتیقطعه

پالک
مقدار تقریبی 

)متر مربع(
قیمت پایه هر متر 

مبلغ ضمانت نامه شرکت قیمت کل ) ریال (مربع  ) ریال (
در مزایده )ریال(

مسکونی

27

قسمتی از 955 فرعی 

از 159 اصلی

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب28

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب29

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب30

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب31

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب32

190/651.200.000228.780.00011.440.000جنوب33

219/611.400.000307.454.00015.400.000جنوب-غرب34

188/661.200.000226.392.00011.320.000شمال - شرق35

190/651.000.000190.650.0009.5400.000شمال36

190/65950.000181.117.5009.100.000شمال37

190/65950.000181.117.5009.100.000شمال38

190/65950.000181.117.5009.100.000شمال39

190/651.000.000190.650.0009.5400.000شمال40

190/651.050.000200.182.50010.100.000شمال41

190/651.050.000200.182.50010.100.000شمال42

205/921.400.000288.288.00014.500.000شمال-غرب43

186/151.350.000251.302.50012.570.000جنوب-شرق44

190/651.300.000247.845.00012.400.000جنوب45

190/651.300.000247.845.00012.400.000جنوب46

190/651.300.000247.845.00012.400.000جنوب47

190/651.350.000257.377.50012.870.000جنوب48

190/651.350.000257.377.50012.870.000جنوب49

190/651.350.000257.377.50012.870.000جنوب52

190/651.350.000257.377.50012.870.000جنوب51

193/571.400.000270.998.00013.550.000جنوب-غرب52

11.732.724.000586.636.200جمع کل

قسمتی از
955 فرعی از 159 

اصلی
مسکونی

م الف: 497345

 نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
 از غیرت ورزيدن بیجا  نسبت به زنان بپرهیز 

كه اين كار ، زن سالم و درستكار را به بیمارى  و 
نادرستی  می كشاند و پاكدامن را به گناه .

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رییس گنجینه ملی آب ایران در بازدید از خانه فرهنگ آب اصفهان:

موزه آبفای استان اصفهان باید با نگاه ملی راه اندازی شود

رییس گنجینه ملــی آب ایران گفت: موزه صنعت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان باید با نگاه ملی و درشــأن پایتخت فرهنگی جهان اســالم ایجاد 
شود؛چراکه اصفهان تنها شهری در کشور اســت که دارای خانه فرهنگ 

آب است.
مهندس رضا راعی در جریان بازدید از خانه فرهنگ آب اصفهان بر انتخاب 
مکانی مناسب برای راه اندازی گنجینه صنعت آبفای استان اصفهان تاکید 
کرد و گفت: استان اصفهان، ظرفیت داشتن موزه تخصصی آب و آبفا را دارد 
و گنجینه ملی آب ایران از این حرکت های سازنده فرهنگی حمایت می کند.

مهندس راعــی گفت: هم اکنــون کار احداث موزه یا پــارک موزه آب در 
استان های مرکزی، آذربایجان شــرقی )تبریز( و خوزستان در حال انجام 
است و در شهر شــاهرود نیز بخش خصوصی اقدام به راه اندازی موزه آب 

کرده که ۷۰ درصد آن مربوط به صنعت آب و فاضالب است.
وی با تاکید بر آموزش مصرف بهینه در خانه فرهنگ آب اعالم کرد: در حال 
حاضر اصفهان دارای مرکزی تحت عنوان خانه فرهنگ آب اســت. انتظار 
می رود در این مرکز که اقشــار مختلف جامعه تحت آموزش مصرف بهینه 
قرار می گیرند، این فعالیت مهم فرهنگی با قوت ادامه یابد و در این راســتا 
موسسه گنجینه ملی آب، نهایت همکاری را با خانه فرهنگ آب در دستور 

کار قرار می دهد.

وی تجهیزات و وسایل کمک آموزشــی در خانه فرهنگ آب را قابل توجه 
دانست وعنوان کرد: شواهد حاکی است که در خانه فرهنگ آب با توجه به 
استقرار تجهیزات کاهنده مصرف و کارگاه های متنوع آموزشی در راستای 
مصرف بهینه آب، این مرکزدر ترویج مصرف بهینه آب موفق عمل می کند.

 رییس گنجینه ملی آب ایران، تاســیس موزه آب را در اصفهان ضروری 
دانست و خاطر نشان ســاخت: با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از فعالیت 
صنعت آب و فاضالب در اصفهان می گذرد و قدمت صنعت آبفا در اصفهان 
بیش از ســایر نقاط در کشور است، به نظر می رســد تاسیس موزه آب در 

اصفهان بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: تاســیس خانه فرهنگ آب و کارکرد آن نیز به عنوان الگوی 
مفید پیرامون ترویج مصرف بهینه آب باید در سطح ملی اطالع رسانی شود 

تا از این تجربه سایر استان های دیگر بهره مند شوند.
راعی اعالم کرد: ســازمان گنجینه ملی آب، نهایت همکاری را با شرکت 

آبفا در راستای تاسیس موزه آب در اصفهان در دستور کار قرار می دهد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان نیز در این 
بازدید گفت: هدف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از راه اندازی این 
موزه، حفظ و نمایش اسناد، مدارک، تجهیزات، دستاوردها و پیشرفت های 
صنعــت آب و فاضالب در نیــم قرن اخیر اســت. وی افزود: بــا توجه به 
نقش موزه به عنوان یک واحد فرهنگی آموزشــی، 
این مرکز می تواند نســبت به معرفی آثار و سوابق 
ارزشمند تاریخی- فنی مهندسی آب کشور و نیز 
ارائه پیشرفت های شــگرف در شاخه های مختلف 
مهندسی آب بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
در این دوران و ایجاد خودباوری در نســل حاضر و 

آینده، بسیار موثرباشد.
ســید اکبر بنی طباء افزود: در عیــن حال آبفای 
استان اصفهان به دنبال ارائه آموزش های عمومی 
و تخصصی به عالقه مندان در کنار بازدید از موزه 

است. وی گفت: به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
صدد استقرار و افتتاح گنجینه و مرکز آموزشی تخصصی نظیر خانه فرهنگ 

آب در یک مکان وسیع و در دسترس شهروندان است.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به نقش خانه فرهنگ آب در 
نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه پرداخت 
و اظهار داشت: هم اینک خانه فرهنگ آب اصفهان 
نقش بــارزی در امر آموزش مدیریــت مصرف ایفا 
می کند. درواقع تاسیس خانه فرهنگ آب که در نوع 
خود در کشور بی نظیر است، راهبرد فرهنگ سازی 

را در مسیر واقعی خود قرار داده است.
مدیرروابط عمومــی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و  فاضــالب اســتان اصفهــان با بیــان اینکه 
صرفه جویــی یکی از عناصر بــارز فرهنگی جامعه 
اصفهان اســت، گفت: به منظور پاسداشــت آب و 
فرهنگ سازی مصرف، تاســیس و راه اندازی خانه 

فرهنگ آب را اصفهان دردستور کار قرار دادیم.
 بنی طبا با بیان اینکه از بدو تاسیس خانه فرهنگ آب اقشار مختلف جامعه 
ازاین مرکزدیدن کردند، گفت: طی سال های اخیر جمع بسیاری ازاستادان 
دانشگاه، جمعی از فرهنگیان و مدیران دبیرستان ها، امور بانوان فرمانداری 
اصفهان، مدیران فرهنگسرای شهرداری، کارکنان آموزش و پرورش استان 
اصفهان واعضای پایگاه های بسیج شــهر اصفهان و شهرستان هاهمچنین 
دانش آموزان در مقاطع مختلف از خانه فرهنگ بازدید وبا روندفعالیت های 
آموزشــی وکارگاهی مصرف بهینه آب برای چهارمین سال متوالی آشنا 

شدند.
وی هر رفتاری که در جامعه صــورت می گیرد را بازتاب آموزش و فرهنگ 
 آن جامعه برشمرد و خاطر نشا ن ساخت: یکی از اهداف خانه فرهنگ آب ،

آموزش راهکارهای مصرف بهینه آب به گروه ســنی مختلف بوده و تالش 

بر این شده تا با رسوخ در بین دانش آموزان بتوان رعایت الگوی مصرف و 
فرهنگ صحیح مصرف آب را برای این دســته از گروه سنی نهادینه کرد؛ 
بنابراین با اقدامات و پیگیری های خانه فرهنگ آب از اداره کل آموزش و 

پرورش استان اصفهان وسازمان بهزیستی؛ همچنین با به کارگیری مربیان 
مجرب هنری، زمینه های فرهنگ ســازی در سنین مهدکودک تا نوجوان 
دردستور کارقرار دارد. مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای 
استان اصفهان با اشــاره به راه اندازی کارگاه مدیریت مصرف آب درخانه 
فرهنگ گفت: کارگاه مدیریت مصرف آب، راه اندازی شده تا در این کارگاه 
بازدید کنندگان به صورت عملی و مستقیم با لوازم و تجهیزات کم مصرف 
در محیط منزل و محل کار آشــنا شــوند و تفاوت مصرف را در شیرآالت 
قدیمی و شــیرآالت کم مصرف مشــاهده کنند. کارگاه مجهز به نمایش 
اجزای مختلف مصرف مثل سرویس بهداشتی، حمام، روشویی، آشپزخانه 
و سایر موارد مانندباغچه، کولرهای آبی و گازی و وسایل آب بر مثل ماشین 
لباسشویی و ظرفشــویی اســت؛ به این ترتیب مراجعه کنندگان با نحوه 

صحیح مصرف در بخش های مختلف آشنا می شوند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست خبری که در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته 
برگزار شد، از آمادگی ذوب آهن برای تحویل ریل در راســتای قراردادی که با وزارت راه داشت، خبر داد 
و گفت: در حال حاضر 2 هزار تن ریل UIC60 تولید شــده و در حضور بازرسان شرکت زیر ساخت آماده 

تایید نهایی اســت؛ همچنین در ادامه به دنبال دریافت پیش پرداخت اولیه طبق قرارداد 
هستیم. منصور یزدی زاده افزود: این محصول پیشــتر وارد می شد و امروز درکشور، انواع 
مختلف آن متناسب با نیاز کشور تولید می شــود. ذوب آهن در حال حاضر توانایی تأمین 
ریل های مورد نیاز راه آهن مترو در اغلب نقاط کشــور را دارد و با توجه به رشد قیمت ارز 
نرخ ریل های وارداتی با کیفیت مشــابه حدود دو برابر محصول ذوب آهن قیمت دارد. وی 
در خصوص دالیل تاخیر در انعقاد قرارداد از سوی وزارت راه برای تامین ریل از ذوب آهن 
گفت: بخشی از تاخیر به ما و بخشی دیگر به طرف مقابل برمی گردد؛ چرا که خریدار ریل، 
دولت بوده و خرید ریل باید طی تشــریفات اداری از طریق مناقصه انجام شودو قراردادی 
که به تازگی منعقد شــده، روالی حدود 4 ماهه را طی کرده تا به نتیجه منجر شده؛ گرچه 
به نظر می رسد به نتیجه رســیده و برای انعقاد قرارداد بعدی نیز در حال مذاکره هستیم. 
وی با بیان اینکه ریل های U33 طبق اســتاندارد EN13-674 تولید شده گفت: این ریل 
برای خطوط فرعی است که راه آهن در مقطعی قرارداد 4۰ هزار تنی در این باره با ما منعقد 
کرد که ۸۰۰۰ تن تولید کرده و ۵۰۰۰ تن هم تحویل داده ایم. مدیرعامل شــرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: قرار بود قیمت ها در این قرارداد ارزی باشد؛ اما ریالی شد. 
ما درخواســت تغییرات قیمتی از راه آهن و تعدیل قیمت دادیم که مدیرعامل راه آهن هم 
پذیرفته است و اگر محقق شود، همان 4۰ هزار تن ریل را تحویل می دهیم یا قرارداد را به 

ریل های UIC60 تغییر می دهیم. یزدی زاده در خصوص چگونگی تعیین قیمت قرارداد ۱۵ هزار تن ریل 
با شرکت ساخت قرارداد گفت: قیمت در این باره مرتبط با فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه است که 

آخرین قیمت پایه مربوط به سه ماهه دوم سال گذشته و هر کیلو ۶۹۰۰ تومان است؛ درحالی که امروز 
قیمت ریل در مبدأ با احتساب قیمت فعلی ارز حدود ۱2 هزار تومان است، قیمت فوالد ساختمانی 

کیلویی ۵۵۰۰ تومان و ورق ۷۰۰۰ تومان است. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین 
تاکید کرد: به دنبال تولید انبوه ریل هستیم و در حال حاضر ریل اس 4۹ به مترو اصفهان 

تحویل داده و امیدواریم بتوانیم با سایر متروهای کشور نیز همکاری داشته باشیم. وی 
در پاسخ به این پرســش که تولید ریل در ذوب آهن به سود آوری رسیده یا خیر 

و آیا در بازارهای بین المللی نیز تقاضا برای ریل ایران وجود دارد؟ گفت: در 
صورت تولید ریل در حدود ۵۰ هزار تن تولید در این مجموعه سودآور 

است و با توجه به قراردادی که منعقد شده و تقاضاهایی که داریم 
به نظر می رسد به رقم ۱۰۰ هزارتن که هدف ماست، برسیم؛ 

ضمنا در بازارهای منطقه نیــز تقاضا داریم و بازاریابی نیز 
در سطح منطقه انجام شده است. یزدی زاده با تاکید 

بر اینکه 4۰۰ هزار تن ظرفیت تولید ریل وجود 

دارد، گفت: با توجه به نیاز کشــور و منطقه، امکان تولید 2۰۰ هزار تن ریل در کشور 
وجود دارد که البته در حال حاضر نیاز کشور ۱۰۰ هزار تن است.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته خبرداد:

ممانعت از خروج ارز با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان
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