
آیین گرامیداشت شهادت 
سردار سلیمانی در حسینیه 

رضوی اصفهان

هیات های مذهبی شــهر اصفهان روز گذشته 
در آیین گرامیداشت ســردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی و همرزمانش گرد هم آمدند.سردار 
مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان در حاشــیه آیین تجمع هیئات 
مذهبی به مناسبت گرامیداشت شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش گفت: هیئات 
مذهبی اصفهــان یکــی از ظرفیت های بزرگ 
مذهبی فرهنگی شهر است.سردار مجتبی فدا 
با اشاره به اینکه شورای هیئات مذهبی اصفهان 
همواره برای اعتال و رشد فرهنگ دینی و مذهبی 
کوشا بوده اســت افزود: اصفهان به دارا بودن 
هیئات مذهبی مشهور بوده و همکاری و انسجام 
آنان زبانزد بوده اســت.او با بیان اینکه هیئات 
مذهبی در طول سال با برپایی آیین های مختلف 
سعی در نشر معارف دینی و اسالمی دارند افزود: 
همکاری هیئات در حوزه های مختلف فرهنگی 
اجتماعی ستودنی است.در این مراسم عموم 
مردم و هیئات مذهبــی ضمن قرائت فاتحه به 

عزاداری پرداختند.
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با وجود  هشدارهای چند باره در مورد باال بدون قیمت برنج از سوی تولیدکنندگان در شهرهای بزرگی مانند اصفهان؛ 
اما همچنان قیمت این کاال گران است؛

گران فروشی در بازار برنج
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به بهانه برگزاری نمایشگاه لباس »من ایرانی ام«؛

 دغدغه های
 طراحان لباس اصفهان چیست؟

 صفحه   7

 به نام مادر برای قاسم به یاد احمد 
 مراسم گرامیداشت چهاردهمین سالگرد شهید کاظمی و هفتمین روز درگذشت شهید سلیمانی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد؛  
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۶۵ درصد اصفهانی ها 
 مشمول یارانه معیشتی 

شده اند

اصفهان قابلیت رسیدن به 
جایگاه ۷00 سال گذشته 

خود را دارد

 واکنش بی نتیجه ذوبی ها 
به آبی پوش شدن مطهری؛

 فسخ قرارداد 
قانونی بوده است

 افزایش 20 درصدی صادرات 
8فوالد در سال 98
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اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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مجلس انگلیس با کلیات برگزیت موافقت کرد
مجلس انگلیس با کلیات طرح خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا موافقت کرد. به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، در رای گیری بر سر کلیات طرح برگزیت جانسون، ۳۳۰ تن از نمایندگان مجلس عوام در 
مقابل ۲۳۱ تن دیگر به ایــن طرح رای مثبت دادند.این طرح در مرحله بعدی در مجلس اشــراف 
بریتانیا به رای گیری گذاشته خواهد شد. انتظار می رود این روند نیز تا ۲۲ ژانویه جاری به اتمام برسد 

و طرح مذکور قبل ۳۱ ژانویه برای تایید به الیزابت دوم، ملکه انگلیس ارسال شود.

ارائه الیحه کمک مالی 3.3 میلیارد دالری آمریکا به اسرابیل
در بحبوحه نگرانی ها از تشــدید تنش ها در خاورمیانه اعضای مجلس ســنای آمریکا از هر دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات روز پنجشنبه، الیحه ای را ارائه کردند که به موجب آن، مبلغ ۳.۳ میلیارد دالر از 
جانب دولت آمریکا و در قالب کمک های ساالنه به رژیم صهیونیستی پرداخت می شود.هدف این الیحه 
که با پشتیبانی »مارکو روبیو« ســناتور جمهوری خواه و »کریس کانز« سناتور دموکرات تدوین شده 
است، قانونی کردن توافق نامه کمک میان آمریکا و اسراییل )منعقده در سال ۲۰۱۶( است.در واقع این 
الیحه یک »یادداشت تفاهم« منعقد شده میان اسراییل و دولت »باراک اوباما« را که بزرگ ترین تعهد 
آمریکا به اعطای کمک نظامی است، به قانون تبدیل می کند.سناتور روبیو در بیانیه ای که از طریق رایانامه 
به خبرگزاری رویترز فرستاد، اعالم کرد که اسراییل با »تهدیدات بی ســابقه ای« روبروست و سناتور 
کانز نیز نوشت: »حوادث چند روز گذشته اهمیت کمک آمریکا به امنیت اسرابیل را یادآوری می کند«.

8 نیروی حشد الشعبی در حمله هوایی کشته شدند
دیده بان حقوق بشر سوریه تاکید کرد که در حمالت هوایی در مرزهای عراق با سوریه، هشت نیروی 
حشد الشعبی کشته شدند.پیش تر فعاالن اعالم کردند که هواپیماهای ناشناسی انبارهای سالح و 
تجهیزات وابسته به نیروهای ارتش سوریه را در منطقه البوکمال هدف قرار دادند و صدای چند انفجار 
در این منطقه در مرزهای سوریه و عراق به گوش رسید.این در حالی است که یک منبع دیگر اعالم 
کرد که این حمالت در داخل خاک عراق در نزدیکی مرزها با سوریه صورت گرفت و اخباری مبنی بر 
حمالت به خاک سوریه صحت ندارد.در حالی که برخی از منابع احتمال داده اند که این جنگنده ها 
متعلق به ائتالف بین المللی تحت امر آمریکا باشــد، شــبکه المیادین به نقل از یک منبع مسئول 

گزارش داد که این حمالت توسط جنگنده های اسراییلی انجام شده است.

نخست  وزیر ژاپن به غرب آسیا سفر می کند
سخنگوی دولت ژاپن گفت، نخست وزیر این کشور به ســه کشور عربستان سعودی، امارات عربی 
متحده و عمان سفر می کند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، سوگا در نشست خبری گفت: »با توجه 
به افزایش تنش های منطقه ای، این سفر به عنوان بخشی از دیپلماسی ژاپن برای تبادل نظر با سه 
کشور و با هدف آرام کردن کلی وضعیت انجام می شود« .بر این اساس، آبه قرار است در این سفر 
چهار روزه )از یازدهم تا پانزدهم ژانویه ۲۰۲۰( به کشورهای عربستان سعودی، امارات عربی متحده و 
عمان سفر کند. این اقدام پیش از اعزام نیروی نظامی ژاپن به آب های جنوب ایران اتفاق می افتد.

درگیری ارتش لبنان با معترضان در شمال این کشور
مناطق شمالی لبنان شاهد درگیری میان ارتش لبنان و معترضانی است که در اعتراض به قطع برق دست 
به تظاهرات زده اند.تظاهرات کنندگان راه های اصلی در شهر البداوی را در اعتراض به اوضاع اقتصادی 
و اجتماعی و نیز قطع چند روزه برق بستند و با مواد آتش زا به ارتش حمله ور شدند.این در حالی است 

که ارتش لبنان اقدام به بازداشت شماری از تظاهرات کنندگان پس از اصرار آنها به بستن راه ها کرد.

ایران هر گونه احتمال نظامی در سقوط هواپیمای اوکراینی را رد کرد :

فرار آمریکا از ضرر  بویینگ

جنگ رواین میان ایران و امریکا حاال بر سر  علیرضا کریمیان
علل سقوط هواپیمای بویینگ747 خطوط 
هواپیمایی اوکراین باال گرفته است علی رغم اینکه نقص فنی اصلی ترین 
دلیل این سقوط مرگبار عنوان شده اســت اما در دو روز اخیر مقامات 
امریکایی با بیــان احتماالت دیگری در این رابطــه وارد فاز جدیدی از 
بحران سازی با ایران شده اند. اولین بار این مقامات امریکایی بودند که 
فرضیه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی را مطرح کردند و پس از آن 
موجی از شــایعات درانی زمنیه از برخورد موشــک های روسی با این 
هواپیما تا اشــتباهات نظامی ایران و شــلیک موشــک به اشتباه به 
هواپیمای مسافربری را مطرح کردند این شایعات پس از آن قوت گرفت 
که برخ یاز منابع مدعی شدند ایارن حاضر به تحویل جعبه سیاه بویینگ 
به اوکراین نیست و گفته تحقیقات را در ایران انجام خواهد داد پس از 
ان امریکا به شدت با جو سازی رسانه ای تالش کرد کشورمان و نیروی 
هوا فضای سپاه را در این امر مقصر اعالم نماید اما ایران با رد همه این 
فرضیات اعالم کرده است نه تنها جعبه سیاه را به اوکراین تحویل خواهد 
داد بلکه همه احتماالت عمدی بودن و یا نظامی بودن این مساله را رد و 
آن را نوعی فرار به جلو امریکا در شرایط بحرانی کنونی در منطقه و فضای 
داخلی امریکا است در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
ایران تحقیقات را در خصوص علت ســقوط هواپیمــای اوکراینی طبق 
اســتانداردهای بین المللی آغاز کرده اســت. ســید عباس موسوی 

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی های مشکوکی که 
در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی توسط منابع غربی ایجاد شده 
است گفت: جمهوری اسالمی ایران تحقیقات در خصوص علت سقوط 
این هواپیما را طبق استانداردهای بین المللی و ضوابط ایکائو آغاز کرده 
و از کشور اوکراین به عنوان صاحب هواپیما و کمپانی بوئینگ به عنوان 
سازنده هواپیما برای مشارکت در تحقیقات دعوت به عمل آورده است.

سخنگوی وزارت خارجه با تسلیت دوباره به خانواده جانباختگان در این 
سانحه افزود: جمهوری اسالمی ایران از حضور کارشناسان کشورهایی 
که اتباع آنها در این ســانحه دلخراش جان خود را از دســت داده اند 
استقبال کرده و از نخســت وزیر کانادا و هر دولتی که اطالعاتی در این 
خصوص دارد درخواســت می نماید این اطالعــات را در اختیار کمیته 
بررسی سانحه مزبور در ایران قرار دهد. همچنین بر اساس اعالم توافق 
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهورى روسای جمهور 
ایران و اوکراین درباره بررسى علل سقوط هواپیماى اوکراینى با یکدیگر 
توافق کرده اند.وی در توئیتی تاکید کرد: در گفت وگوی تلفنی روســای 
جمهور ایران و اوکراین توافق شــد با وزارت راه ایران هیئت کارشناسی 
مشترک دو کشور تشــکیل شــود و وزرای خارجه ایران و اوکراین نیز 
ماموریت یافتند اقدامات الزم را برای تسهیل و تصریح همکاری های 
کارشناسی این هیئت انجام دهند. در همین رابطه مقامات اوکراینی هم 
موضعی سرسختانه گرفته اند و از مردم و مقامات سایر کشورها خواسته 

اند را گمانه زنی ها در این رابطه را متوقف نمایند»والدیمیر زلنســکی« 
رییس جمهوری اوکراین پنجشــنبه شــب در پیــام ویدئویی از مردم 
کشورش خواست در مورد علت ســقوط هواپیمای این کشور در ایران 
گمانه زنی نکنند. رد شایعه اصابت موشک به خصوص از انی جهت قوت 
گرفته است که کارشناسان و شــواهد عینی از لحظه سقو این هواپیما 
مشــخص می کند که انفجاری در آســمان صورت نگرفته است و تنها 
هواپیما دچار آتش سوزی شدهو در اثر سقوط و برخورد با زمین متالشی 
شده این این در حالی است که کارشناسان نظامی و هوایی معتقدند اگر 
هواپیما با موشک برخورد داشــته بود در همان آســمان تکته شده و 
قطعات آن تا کیلومترها دورتر پرتاب می شد. بر اساس شواهد و قراین 
امریکا تالش دارد تا ضمن تشدید حمالت بر علیه ایران به نوعی از یکی 
از بزرگ ترین کمپانی های اقتصادی خود نیز حمایت های الزم را به عمل 
آورد بویینگ در سالهای اخیر با چندین مورد سقوط از جمله ناایمن ترین 
خطوط هوایی را داشته است این سانحه اخیر می تواند نه تنها به سقوط 
سهام بویینگ منجر و بازارهای امریکا را با شوک اقتصادی روبرو نماید 
بلکه درآســتانه اســتیضاح ترامپ فشــار مضاعفی را بر دولت امریکا 
تحمیل نماید آنگونه که جولیــا مکفارلین خبرنگار ABC هم در توئیتی 
گفته است دلیل مطرح کردند شایعات اخیر پیرامون سقوط بویینگ این 
است که بویینگ با ارزش ترین شــرکت صادراتی آمریکاست و بحران 

دیگر می تواند نابودش کند.

وزارت خارجــه روســیه با اشــاره به اینکــه توافق  
هســته ای با ایران کارآیی و تعادل منافع طرفین را 
به خوبی نشان داده، تاکید کرد: مسکو قصد خارج 
شــدن از برجام را ندارد و مواضع تهران که خواستار 
اجرای تعهدات از سوی آمریکاست، منطقی تر است 
.وزارت امور خارجه روســیه در پاسخ به درخواست 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در این باره 
که الزم اســت »از آنچه از توافق هســته ای با ایران 
باقی مانده، خارج شد«، اعالم کرد که این کشور به 
هیچ وجه قصد ندارد از برجام خارج شود.در بیانیه 
منتشره از سوی وزارت خارجه روسیه در این رابطه 
آمده است: »توافق هسته ای، سندی است که بسیار 
خوب کارآیی خود را نشان داده و تعادل بین منافع 

همه طرفین را رعایت کرده و ضروری است که اجرا 
شــود. بنابراین ، مواضع طرف ایرانی بســیار قابل 
درک تر و قابل پذیرش تر است که اعالم کرده ایاالت 
متحده باید به اجرای تعهدات خویش در چارچوب 
برجام بازگردد.« مقامات دیپلماتیک روسیه بر این 
عقیده هســتند که در صورت بروز هرگونه اختالف 
نظر در این باره، الزم اســت تا درباره احتمال تعدیل 
توافقات موجود بحث و بررسی شود. به گفته آنها، 
اقدام منطقی تر آن خواهد بود اگــر آمریکا با توجه 
به اینکه این توافق نامه با تصویــب قطعنامه ای از 
سوی شورای امنیت سازمان ملل به تاییده رسیده 
، به توافقاتی کــه خود پیش برده اســت، بازگردد. 
همچنین وزارت خارجه فرانســه در پی درخواست 

دونالد ترامپ، از اروپایی ها بــرای خروج از برجام، 
اعالم کرد که فرانسه پایبند به توافق هسته ای ایران 
است.سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: فرانسه 
به چارچوب توافق هسته ای ایران پایبند می ماند. 
وی افزود که پاریس به همکاری با دیگر طرفین در 
توافق ادامه می دهد.وزارت امور خارجه انگلیس نیز 
گفت: در حالی که ما عمیقا نگران اعالم اخیر ایران 
درباره کاهش بیشــتر محدودیت هــای مندرج در 

توافق هسته ای هستیم. 

 جواب رد روسیه  و فرانسه به درخواست ترامپ برای خروج
 از برجام

محققان امنیت اینترنتی و مقامات دولتی آمریکا می گویند که در پی به شهادت رســیدن سردار قاسم سلیمانی، گروهی از هکرها به دنبال توقف کار شبکه های 
رایانه ای ایاالت متحده بوده اند.یکی از شرکت های تامین امنیت شبکه موسوم به Cloudflare با انتشار گزارشی تایید کرده است که ساعتی پس از به شهادت 
رسیدن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، تالش در جهت هک کردن وب سایت های دولت فدرال و سازمان های ایالتی پنجاه درصد افزایش یافته و پس از آن هم 
چنان روند صعودی داشته است.به گفته این شرکت، هکرها با آدرس های IP ایرانی در طول 4۸ ساعت نزدیک به ۵۰۰ میلیون بار در روز سعی در هک کردن این وب 
سایت ها داشته اند. ماتئو پرینس، مدیرعامل شرکت Cloudflare می گوید افزایش »تالش های هکرها چشمگیر« بود. به گفته وی، به طور قطع عدد تالش ها 
برای هک کردن بسیار باالتر از این عدد بوده است. وی ادعا کرده است که »افزایش تالش ها برای هک کردن نمی تواند به تنهایی و بدون پشتوانه سازمانی رخ داده 
باشد.«ماتئو پرینس به شبکه سی ان ان گفت که با خیال راحت می توان تایید کرد که تالش هکرها مستقیما با جریان شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی مرتبط 
بوده است.خبرگزاری فرانسه چهارم ژانویه گذشته گزارش داد که در این روز، یک روز پس از به شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، برای مدتی روی وب 

سایت رسمی اداره فدرال انتشارات دولت ایاالت متحده آمریکا »عبارت هکرهای« ایرانی و تصویری از رهبر جمهوری اسالمی قرار گرفته است. 

چهره روزحمله بی سابقه هکرها به وب سایت های دولت آمریکا در پی شهادت سردار سلیمانی

وز عکس ر

اسرابیل 
قدیمی ترین 

اسیر سوری را آزاد 
می کند

منابعی در بلندی های اشغالی 
جوالن اعــالم کردند کــه رژیم 
جمعــه  روز  صهیونیســتی 
»صدقی المقت«، قدیمی ترین 
زندانی سوری دربند زندان های 
ایــن رژیم را پس از ۳۲ ســال 

حبس آزاد  کرده است.

ترافیک تلفنی در وزارت امور خارجه
در حالی که اروپایی ها نشستی را برای بررسی ابعاد خروج ایران از برجام داشتند، در روزهای اخیر 
تعداد زیادی از سران و وزرای امور خارجه اروپایی با ظریف و رییس جمهور گفت وگوهای تلفنی را 
انجام داده اند. بر اساس اعالم وزارت امور خارجه  آن لینده و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه 
سوئد و جمهوری اسالمی درباره آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
همچنین پنجشنبه  وزیران امور خارجه قطر و دانمارک در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف  درباره 
تحوالت منطقه ای گفت و گو کردند. فنالند هم از جمله کشــورهایی بود که در گفت و گویی تلفنی به 
بررسی اوضاع و شرایط ایجاد شده در هفته گذشــته با محمد جواد ظریف پرداخت. روحانی نیز با 
بوریس جانسون تلفنی گفت وگو کرد .روحانی خطاب به نخست وزیر انگلیس گفت اگر تالش های 
سردار سلیمانی نبود امروز لندن امنیت نداشت. رییس جمهور در تماس تلفنی با بوریس جانسون 
تاکید کرده اســت: از آمریکا تبعیت نکنید و در مواضع تان در قبال شهید سلیمانی تجدیدنظر کنید، 

اگر تالش های او نبود شما امروز در لندن امنیت و آرامش نداشتید.

پیشنهاد روس ها برای میانجی گری بین آمریکا و ایران
معاون وزیر خارجه روســیه با اعالم آمادگی برای گفت وگو با آمریکا درباره ایران، توضیح داد که با 
دیگر اعضای باقی مانده در برجام نیز به طور پیوسته در تماس هستند.»سرگئی ریابکوف« از آمادگی 
کشورش برای میانجی گری و کمک به حل اختالفات و تنش های اخیر بین آمریکا و ایران خبر داد.

ریابکوف به شبکه »ریانووستی« گفت که روسیه آماده اســت تا در صورت تمایل واشنگتن، درباره 
وضعیت کنونی حول ایران با آمریکا گفت وگو کند.وی توضیــح داد: »اگر آنها در این موضوع تمایل 

نشان دهند، ما هم آماده هستیم.«

وزیر خارجه آمریکا:

 هیچ اطالعاتی درباره زمان و مکان حمله احتمالی سردار 
سلیمانی نداشتیم!

وزیر خارجه آمریکا در خصوص ادعا های مربوط به طرح سردار شهید سلیمانی برای حمله به مراکز 
آمریکا در خاک عراق اذعان کرد که آمریکا هیچگونه اطالعاتی در مورد زمان و مکان این حمله ادعایی 
در دست ندارد!»مایک پمپئو« به صراحت اذعان کرد که این کشور هیچگونه اطالعاتی در مورد زمان 
و مکان حمله ادعایی سردار شهید قاسم سلیمانی ]به مراکز دیپلماتیک و نظامی آمریکا[در دست 
ندارد!پمپئو در گفت وگو با شــبکه خبری فاکس نیوز گفت: »ما دقیقــا نمی دانیم که چه موقع و 
نمی دانیم کجا؛ اما این ]حمله[واقعی بود. یک فرصت واقعی وجود داشت و همچنین یک ضرورت 

واقعی. ما تصمیم درستی گرفتیم.«

برگزاری تظاهرات مخالفان جنگ با ایران در سئول، واشنگتن 
و نیویورک

در ســئول، واشــنگتن و نیویورک تظاهرات مخالفت با جنگ آمریکا با ایران برگزار شد.در سئول 
نمایندگان ۱۰7 ســازمان اجتماعی با در دست داشتن پالکاردها و پوســتر ها در جلوی ساختمان 
سفارت آمریكا گرد هم آمده و شعار می دادند : »به جنگ آمریكا با ایران نه می گوییم!  «، »صلح« ، 
»كره جنوبی نباید در عملیات نظامی آمریكا شركت كند.«. تظاهر کنندگان با وجود هوای سرد ، حتی 
برای زمستان سئول ، خود را روی آسفالت انداخته و بدون حرکت  برای چند دقیقه دراز کشیدند و به 
این شکل کشته ها و قربانیان جنگ را به تصویر کشیدند. سفارتخانه آمریکا توسط بیش از ۵۰ افسر 
پلیس محافظت می شــد. همچنین صدها نفر از تظاهرکنندگان در واشنگتن و نیویورک تظاهرات 
هایی را برگزار کردند که خواستار  رفع تنش با ایران و حل و فصل مناقشه از طریق دیپلماتیک شدند.

کافه سیاست

مطهری: 

چطور ایران می تواند با 
قاتل سردار سلیمانی 

مذاکره کند؟
نماینــده مردم تهــران در مجلس شــورای 

اســالمی گفت: مطرح کردن مذاکره بدون 

پیش شرط از سوی آمریکا در چنین شرایطی 

شیطنت است؛ چطور ایران می تواند با قاتل 

سردار ســلیمانی مذاکره کند؟علی مطهری 

درباره حمله تالفی جویانه ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمی به پایگاه نظامیان آمریکایی 

گفت: اقدام ســپاه پاسداران خواست مردم 

و عمل به دســتور اســالم بود، زیرا اســالم 

 می گوید اگر به شما تعدی شد، باید مقابله به 

مثل کنید.

مطهری با تاکیــد بر اینکه ایــن اقدام ایران 

برای تالفــی و انتقام کافی نیســت، گفت: 

آمریکایی ها جنایــت بزرگی انجــام دادند 

که تالفــی آن در طول زمان صــورت خواهد 

گرفت. ممکن اســت بخشــی از آن توسط 

خود ایران انجام شــود و بخش دیگر توسط 

گروه های هوادار ســردار ســلیمانی در کل 

دنیای اســالم صورت گیرد که ارتباطی به ما 

نخواهد داشت.وی افزود: حتی ممکن است 

اشخاصی خودشان دست به تالفی و انتقام 

بزنند که ایــن امر نیز ارتباطــی به جمهوری 

اســالمی ایران ندارد.به گفته ایــن نماینده 

مجلس شورای اسالمیT جنایت ترور سردار 

ســلیمانی آنقدر بزرگ بود کــه آمریکا باید 

ســال ها نگران انتقام ها باشــد.وی درباره 

سخنرانی رییس جمهور ایاالت متحده پس 

از اقدام ایران گفت: حرف های رییس جمهور 

آمریکا را شــنیدم، حرف هایــش از منطق و 

حکمت بهره ای نداشت.

خبرنگار ABC هم در توئیتی گفته است: دلیل مطرح 
کردن شایعات اخیر پیرامون سقوط بوئینگ این است 
که بوئینگ با ارزش ترین شرکت صادراتی آمریکاست و 

بحرانی دیگر می تواند نابودش کند

بین الملل
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65 درصد اصفهانی ها مشمول یارانه معیشتی شده اند
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعالم کرد، تاکنون اســتان سیســتان و بلوچســتان بیشترین 
یارانه و استان تهران کمترین میزان یارانه را از محل بســته های معیشتی دریافت کرده اند.صفحه 
رســمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اینســتاگرام با انتشــار یک پســت نوشت: در میان 
خانوارهایی که بسته معیشتی دریافت کرده اند تاکنون استان سیســتان و بلوچستان بیشترین 
یارانه و اســتان تهران کمترین میزان یارانه را داشــته اند.بر اســاس آمارها در استان سیستان و 
بلوچستان ۸۲.۱ درصد، اســتان خراسان شــمالی ۷۹.۲ درصد، استان خراســان جنوبی ۷۸.۴ 
درصد، استان گلستان ۷۸ درصد، استان لرســتان ۷۷.۷ درصد از مجموعه خانوارهای یارانه بگیر 
مشــمول دریافت حمایت معیشتی دولت شــده اند.در اســتان تهران ۵۷.۲ درصد، استان البرز 
۶۳.۶ درصد، یــزد ۶۴.۹ درصد، اصفهــان ۶۵.۹ درصد، بوشــهر ۶۶.۸ درصد، آذربایجان شــرقی 
 ۷۴.۴ درصــد، آذربایجان غربــی ۷۴.۵ درصد اردبیــل ۷۵.۳ درصد مشــمول دریافت حمایت 

معیشتی شده  اند.

اصفهان، پیشرو در کارآفرینی است
رییس دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین گفت: در شــرایط کنونی یکــی از نیازهای مهم و 

اساسی نظام آموزشی توجه ویژه به مدارس کارآفرین اســت به گونه ای که  این مدارس به دنبال 

ایجاد نگرش کارآفرینی، حس مســئولیت پذیری، اعتماد به نفس و ریســک پذیری در دانش 

آموزان است. وی ادامه داد: اصفهان به عنوان اســتانی که همیشه پیشرو بوده، در این زمینه آماده 

همکاری است و صنعت گران اصفهانی آمادگی برای پشــتیبانی هزینه های انجام این طرح را هم 

دارند.مجتبی مالاحمدی در دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین اظهار کرد: این حضور باشکوه 

حاکی از این اســت که راه برون رفت مشــکالت جامعه توجه به آموزش و پرورش است.رییس 

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین بیان کرد: مشــکل بیکاری، بزرگ ترین چالشی است که 

کشور ما با آن روبروســت و یکی از مولفه های اساســی که در این زمینه توجه نشده، عدم توجه به 

این مســئله در آموزش و پرورش است.وی با بیان اینکه در ســند تحول آموزش و پرورش به این 

موضوع توجهات خوبی شده است، گفت: با بررســی  ۱۱ نظام آموزشی در سراسر دنیا طی ۴ سال، 

تصمیم گرفتیم مدارس کارآفرینی را راه بیندازیم و کارآفرینی صرفا آموزش مهارت نیست که چنین 

مدارسی پیش از این وجود داشت.وی بیان کرد: ۴ سال است که به دنبال دریافت زمین برای ایجاد 

مدارس کارآفرین هستیم و علی رغم اینکه در تهران این زمین مهیا بود، هنوز در اصفهان این موضوع 

هماهنگ نشده است.

صادرات 50 هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای استان 
اصفهان به خارج از کشور

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت:امســال بیش از ۵۰ هزار تن انواع 
محصوالت گلخانه ای به ارزش ۵۰ میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است. وی یکی از اهداف 
مهم سازمان جهادکشاورزی را صادرات محصوالت گلخانه ای به کشور های همسایه به ویژه کشور های 
حاشیه خلیج فارس دانست و گفت: امسال بیش از ۵۰ هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای به ارزش 
۵۰ میلیون دالر به کشور های هدف صادرات ارسال شده اســت.احمدرضا رییس زاده افزود: بازار 
هدف صادرات محصوالت گلخانه ای در شرایط تحریم های ناجوانمردانه ارزش صادرات محصوالت 
کشاورزی و گلخانه ای را نمایان می سازد. وی افزود: همچنین تاکنون ۲۹۱ طرح توسعه و احداث 
واحد های گلخانه با ۴۴۰ میلیارد تومان به بانک های عامل و به ویژه بانک کشــاورزی ارجاع شده 
که ۷۹ طرح با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیالت جهت احداث گلخانه 

منجر شده است.

با وجود  هشدارهای چند باره در مورد باال بدون قیمت برنج از سوی تولیدکنندگان در شهرهای بزرگی مانند اصفهان؛ اما همچنان 
قیمت این کاال گران است؛

گران فروشی در بازار برنج 

ترمز گرانی هــا حداقل در بــازار کاالهای  مرضیه محب رسول
اساسی و خوراکی ها کشیده شده است؛ 
گوشــت تا حدودی ارزان و قیمــت آن تثبیت شــده و حبوبات روند 
افزایشی مالیمی دارند و قیمت مرغ و تخم مرغ حتی ارزان شده است؛ 

اما برنج چراغ خاموش همچنان در مدار گرانی ها حرکت می کند.
 بر اساس آمار رسمی قیمت برنج در آذرماه سال جاری نسبت به آذرماه 
سال گذشته ۴۶.۲ درصد افزایش قیمت داشــته است. این در حالی 
است که از چند ماه قبل کشــاورزان و فعاالن این صنف اعالم کرده اند 
قیمت برنج در شهرهای بزرگ به خصوص اصفهان و تهران غیر واقعی 
است و به دلیل دالل بازی و سودجویی برخی، حاال برنج های وارداتی 
هم گران تر از قیمت های جهانی آن به فروش می رسند. هر چند امسال 
قیمت برنج به صورت کلی افزایش داشــته اســت؛ اما دلیل افزایش 
قیمت تمام شده برنج از ســوی کشــاورزان، هزینه های تولید است، 
درحالی که دلیل افزایش قیمت برنج در شــهرهای بزرگ عدم نظارت 

سازمان های نظارتی است. 
کشــاورزان می گویند دلیل افزایش قیمت برنج باال رفتن هزینه های 

کارگری اســت؛ اما در داخل به دلیل افزایش تولید برنج امسال نباید 
تا این حد قیمت ها باال می رفته اســت. برنــج کاران در ایران در حالی 
امسال بیش از  ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تن برنج برداشت کردند که دولت 
چیزی در حدود نصف این مقدار را برای تنظیم بازار به کشــور وارد کرده 
اســت؛ اما در حالی که قیمت برنج های وارداتی باید چیزی در حدود 
هشت تا ۹ هزار تومان باشد، این برنج ها در بازار عمال ۱۴ هزار تومان به 
باال فروخته می شود این در حالی است که رییس انجمن تولیدکنندگان 
برنج با اشاره به رشــد تولید کمی و کیفی برنج امسال می گوید، قیمت 
برنج وارداتی باید به دلیل کاهش نرخ جهانی برنج با کاهش قیمت در 
بازارهای داخلی مواجه باشد.جمیل علیزاده شایق گفته است:  » برنج 
جزو معدود کاالهایی است که جهش قیمتی نداشته است. قیمت این 
کاال در مراکز تولید برنج مانند مازندران و گیالن بــا مراکز عرضه مانند 
شیراز و اصفهان و سایر شهرها قابل مقایسه نیست. در شهرهای بزرگ 
قیمت کاالها از جمله برنج به دلیل آنچه که ساختار نامناسب نظام توزیع 
است با افزایش قیمتی مواجه می شود که تولیدکننده از آن بی بهره است 

و واسطه ها و دالالن از آن منتفع می شوند.«

 وی ادامه داد: » به دلیل کاهش قیمت جهانی برنج برخی واردکنندگان 
عالقه زیادی بــه واردات آن پیــدا کرده اند و درحالی کــه وزارت جهاد 
کشــاورزی اعالم خودکفایی تولید برنج کرده، مجوزهای زیادی برای 
واردات برنج داده شده است و دستورهایی نیز برای ترخیص برنج های 
وارد شده به گمرک های کشور داده می شود.« عده ای معتقدند گرانی 
برنج داخلی حاصل کارشــکنی واردکنندگان برای فشار بر دولت و اخذ 
مجوز واردات برنج است. اینکه برنج ایرانی در شهرهای بزرگ تا کیلویی 
۳۰ هزار تومان هم فروخته شود و نارضایتی ها از قیمت تولیدات داخلی 
موجب آزاد ســازی واردات برنج های خارجی شــود، احتمالی است 
که با توجه به اختالف قیمت ۱۰ هزار تومانی قیمــت برنج های ایرانی 
 در شهرهای شــمالی با مراکز اســتان ها دور از ذهن به نظر نمی رسد. 
گران فروشی حتی در برنج های وارداتی هم مشاهده می شود؛ چرا که 
بر اساس قیمت های جهانی نباید این برنج ها بیشتر از ۹ هزار تومان در 
بازار فروخته شوند؛ اما عمال تا ۱۴ هزار تومان هم قیمت گذاری می شوند 
در نتیجه با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که چه سود هنگفتی 

نصیب واردکنندگان برنج به کشور خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با 
بیان اینکه سیستم آموزشی دوگانه برای افراد جویای 
کار جوابگو است، گفت: سیستم آموزشی دوگانه این 
شکاف را بین آموزش و صنعت پر کرد.آرش اخوان 
اظهار داشــت: با نقد خودمان به این نتیجه رسیدیم 
اگر این فعالیت ها کامل و به درستی انجام می شد به 
طور یقین امروز مشکل اشتغال را  نداشتیم. هنگامی 
که با صنایع و صنوف نشســت داریم شاهدیم که در 

جامعه همچنان تقاضای کار وجود دارد اما مشکالت 
باقی مانده است.مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان با اشاره به اینکه یک سوم این آموزش 
به شیوه تئوری و عملی در محیط کارگاه آموزش داده 
می شود، اظهار کرد: دو ســوم دوره در محیط واقعی 
کار انجام می شــود. اکنون در نظام آموزش دو گانه 
با اتحادیه های مختلفی، کار در اصفهان آغاز شده و 
صنف خودروهای ســبک اصفهان سرآمد آنهاست.
وی اضافه کرد: افرادی که در فنی و حرفه ای آموزش 
می بینند، یک ســوم با این امکانــات در کالس ها 
آموزش داده می شوند و دو سوم دیگر در نمایندگی 
ها آموزش ها را کسب می کنند که ۱۵ بهمن ماه برنامه 

اختتامیه اولین دوره خواهد بود.اخوان با بیان اینکه 
نکته حائز اهمیت در آموزش های دو گانه چند اتفاق 
مبارک بوده است، افزود: دیگر عرضه محور کار نمی 
کنیم. مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای اصفهان با 
تاکید بر اینکه سیستم آموزشی دوگانه این شکاف را 
بین آموزش و صنعت پر کرد، گفت: مربی ها در طول 
دوره های آموزشی با تجربه صنوف، کمک های الزم 
را انجام می دهند.وی یادآور شد: سال گذشته اولین 
حرکت با صنف خودروهای سبک و از بهمن ماه سال 
قبل با امضای تفاهم نامه این کار آغاز شد، نمایندگی 
ها برای ۱۸ تکنسین اعالم آمادگی کردند و تالش بر 
این بود که با معرفی این تعداد نیاز آنها بر طرف شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

آموزش دوگانه شکاف بین آموزش و صنعت را پر کرد

گرمکن و ماساژور پا

بازار

 از چند ماه قبل کشاورزان و فعاالن این صنف اعالم کرده اند 
قیمت برنج در شهرهای بزرگ به خصوص اصفهان و تهران 
غیر واقعی است و به دلیل دالل بازی و سودجویی برخی، 
حاال برنج های وارداتی هم گران تر از قیمت های جهانی آن 

به فروش می رسند

Z1 گرمکن پا زیکالس مد
قیمت: 396،000 تومان

ماساژور کف پا کامفورت 
 F5220 مدل

قیمت: 612،000 تومان

گرم کن پا افروز مدل 1
قیمت: 235،000 تومان

 صورت معامالت فصلی، بستری برای تحقق 
شفافیت اقتصادی

شفافیت اقتصادی یکی از اساسی ترین شاخص ها در ارزیابی مشروعیت بخشی به نظام ها توصیف 
می شود. از سویی روند معامالت شــفاف چه در حوزه دولت ها و چه درخصوص شهروندان عادی، 
متضمن اعتماد دوسویه میان دولت و مردم است که دستیابی به آن متضمن سالمت اقتصادی و 
اجتماعی در جامعه محسوب می شود و از سوی دیگر تنها راه مقابله نظام مند و پایدار با فساد، ایجاد 
شفافیت در فضای اقتصادی کشور است. زمانی که بستر مناسب جهت شفافیت در عرصه اقتصاد 
فراهم شود، امکان رصد و ارزیابی این نوع فعالیت ها برای آحاد جامعه فراهم می شود و پرواضح 
است که برای تحقق شفافیت و افزایش ریســک فســاد اقتصادی باید دارایی ها و فعالیت های 
اقتصادی مقامات کشور، فعاالن اقتصادی و ســرانجام آحاد مردم به سمت شفافیت سوق داده 

شوند.
فعالیت هایی که در چارچوب نظام مالیاتی کشــور صورت می گیرند، همواره نیازمند سطوح باالیی 
از صراحت و پاکدامنی اقتصادی هستند و اعتمادســازی متقابل و شفافیت دوسویه را می طلبند. 
ساده سازی قوانین و اجتناب از تعدد آنها تا حد امکان، ضمانت اجرایی قوانین، کاهش ساختارهای 
بوروکراتیک و گرفتار شدن در پیچ وخم های اداری و ایجاد امکانات الزم جهت سهولت در پرداخت 
مالیات ها و در نهایت جلب رضایت مودیان از جمله اقداماتی است که دولت در راستای مسئولیت 
خطیر شفاف سازی روابط اقتصادی و جلب اعتماد مودیان بر عهده دارد. از جمله امکانات الزم جهت 
تسهیل امور اجرایی مانند پرداخت مالیات و وضوح و روشنی بیشتر در فعالیت های اقتصادی و بهبود 
فضای کسب وکار، به کارگیری ابزارهای نوین الکترونیکی است که از طرفی کاهش خطای انسانی 

را موجب شده و از طرف دیگر، مراجعات حضوری مودیان به ادارات را محدود خواهد ساخت.
یکی از مهم ترین ابزارهای پیشــگیری از وقوع جرائم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرآیندها است. 
استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی های آن بسیار مهم و حساس تلقی می گردد. در شرایط 
امروزی، نظارت بر تمامی فرآیندها با توجه به حجم باالی مبادالت اقتصادی به شکل سنتی امکان 
پذیر نیست و استفاده از ابزارهای رایانه ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی 
کشور اقدام به طراحی و اجرای فهرست صورت معامالت فصلی نموده است تا بر اساس آن، اعالم 
درآمدهای مشمول مالیات و متعاقبًا تشــخیص دقیق این نوع درآمدها با سهولت هر چه تمام تر 
انجام پذیرد. بدین صورت که اطالعات حاصل از فعالیت بنگاه های اقتصادی در قالب فهرستی که 
حاوی مشخصات فعالیت های مزبور است، توسط صاحبان مشاغل آزاد، تکمیل شده و جهت بررسی 
به ســازمان امور مالیاتی کشور ارجاع داده می شوند. این امر سبب می شــود تا روند دادوستدها و 
معامالت به منظور وصول مالیات از آنها مشخص شده و در نهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان 
امور مالیاتی، میزان درآمدهای مشــمول پرداخت مالیات، برآورد گردد. از جمله مزایای ارزشمند 
ارسال صورت معامالت فصلی به صورت آنالین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت 
معامالت در هر ساعت از شبانه روز است که ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و 

ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد.
بدین ترتیب دولت توانســته اســت با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، بســیاری از اهداف و 
برنامه های بلندمدت و متعالی همچون تحقق دولت الکترونیک را در قالب تسهیل فرایند پرداخت 
مالیات، محقق ســازد. اکنون که دولت با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی و فناوری های نوین و 
به روز رســانی روش های وصول مالیات، به تأمین رفاه حال مودیان اهتمام ورزیده اســت، امید 
است فعاالن اقتصادی نیز با بهره گیری از این امکانات ارزشــمند و مغتنم شمردن آنها، به تکالیف 
مالیاتی خود به شکلی مطلوب و مقتضی عمل نموده و با ارسال فهرست صورت معامالت فصلی، 
گامی بنیادین و محکم جهت مقابله با فســاد اقتصادی برداشته شــود و اقتصاد کشور عزیزمان، 

بیش ازپیش پویا گردد.

کافه اقتصاد

مالیات

در ششمین جلسه کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان که با موضوع معرفی فعالیت های کارگوترمینال اصفهان در فرودگاه برگزار شد، بر لزوم آگاهی فعاالن 
اقتصادی از ظرفیت های پایانه بار هوایی اصفهان و هماهنگی ارگان های مربوطه برای رفع نواقص موجود آن تاکید شد.در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان خواستار افزایش هماهنگی بین اجزای پایانه بار هوایی برای راه اندازی هرچه زودتر این پروژه شد.سیدحسن قاضی عسگر با بیان اینکه متولی 
هماهنگی و راهبری کارگوترمینال، مدیریت فرودگاه اصفهان است، افزایش همکاری سازمان صمت با شرکت ها و فعاالن اقتصادی را در اخذ هرچه سریع تر مجوز بارها 
موثر دانست و  ابراز امیدواری کرد با افتتاح  این پایانه، توسعه صادرات استان و کشور محقق شود.مسعود گلشیرازی هم با اشاره به تاثیرات مثبت ایجاد کارگوترمینال 
فرودگاه اصفهان در صادرات استان، از روسای دوره های هفتم و هشتم اتاق اصفهان به دلیل اقدامات اولیه و پیگیری های الزم برای راه اندازی این پایانه بار هوایی 
تشکر کرد.وی با اشاره به وجود تیم جهادگر عملگرا در اتاق بازرگانی، خواستار نهایت بهره مندی از  توانایی این افراد برای رفع نواقص موجود از این پایانه شد.گلشیرازی 
از معاون استاندار اصفهان خواست که پنجره واحد مستقر در کارگوترمینال در اسرع وقت راه اندازی شود و گفت: حضور نمایندگان سازمان های نظارتی در کارگو موجب 

رونق آن و سرعت بخشی به صادرات است. واردات کاال می تواند هزینه حمل و نقل هوایی بارهای صادراتی را نیز کاهش دهد.

در ششمین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

لزوم آگاهی فعاالن اقتصادی از ظرفیت های پایانه بار هوایی اصفهان

نمایشگاه سفال و 
سرامیک در اصفهان 

گشایش یافت
نمایشــگاه دست ســاخته های 
سفال و سرامیک و صنایع هنری 
مرتبط شامل ۷۰۰ اثر هنری روز 
پنجشنبه در خانه هنری ژیکال 

اصفهان گشایش یافت.

وز عکس ر

عکس: ایرنا ادامه دارد...
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آگهی

مفاد آراء
10/157 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027007851 مورخ 1397/08/26 مهدي حسیني جبلي 
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 1792 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286993121 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1778 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/92 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
2- راي شــماره 139760302027008027 مورخ 1397/08/30 قدیرعلي امیني پزوه 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291354891 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 240/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین سیدرضا .
3- راي شماره 139860302027003057 مورخ 1398/03/22 رسول محمدي ایچي 
فرزند جعفر بشماره شناســنامه 39 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291337148 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 16/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي زهرا شاه زیدی.
4- راي شــماره 139860302027004228 مــورخ 1398/04/19 علي براتي هفداني 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 299 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284100146 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 152/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین زارعی هفدانی.
5- راي شــماره 139860302027005616 مورخ 1398/05/22 حمیدرضا اسکندری 
فرزند خیراله بشماره شناسنامه 2159 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286844207 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 38/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی معتمدی فرزند مهدی.
6- راي شــماره 139860302027005650 مورخ 1398/05/24 علی محرابی فرزند 
عباسعلي بشماره شناســنامه 2258 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5658959454 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 201 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139860302027006538 مورخ 1398/06/10 زهرا یزدخواســتي 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 37325 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282300709 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139860302027006539 مورخ 1398/06/10 احمد جهدي فرزند علي 
نقي بشماره شناسنامه 1119 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287784054 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139860302027006748 مــورخ 1398/06/16 رضــا احمــدي 
خوراسگاني فرزند عبدالعظیم بشــماره شناســنامه 177 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291298851 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پــالک 5495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 43/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139860302027007606 مــورخ 1398/07/09 علــي اصغــر 
شــفیعي علویجه فرزند علي اکبر بشــماره شناســنامه 5969 صادره از تهران بشماره 
ملي 0049755145 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 229/40 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شماره 139860302027007614 مورخ 1398/07/09 اشرف رستمي منجزي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129740803 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی بابا سبیلو.
12- راي شــماره 139860302027007615 مورخ 1398/07/09 رضا توازئي فرزند 
مراد بشماره شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129749177 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي علی بابا سبیلو.
13- راي شــماره 139860302027008009 مــورخ 1398/07/16 فاطمــه فتاحی 
وانانی فرزند علي بشماره شناســنامه 33 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622059533 
در ششــدانگ یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 13 فرعي 
 از اصلــي 43 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
14- راي شماره 139860302027008017 مورخ 1398/07/16 اصغر سلماني خاتون 
آبادي فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291319433 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 239/85 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139860302027008473 مورخ 1398/07/30 مصطفی کیانی ابری 
فرزند رحمن بشماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283642700 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 
12824 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رحمن کیانی ابری فرزند محمد .
16- راي شــماره 139860302027008904 مــورخ 1398/08/13 امان اله امراللهي 
رامشــه فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 71 صــادره از جرقویه ســفلي بشــماره ملي 
5649825671 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
 137/75 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر بهارزاده

 فرزند علی اکبر.
17- راي شــماره 139860302027008905 مــورخ 1398/08/13 طاهره امراللهي 
رامشــه فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 4779 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0042462721 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
 137/75 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر بهارزاده

 فرزند علی اکبر.
18- راي شماره 139860302027009072 مورخ 1398/08/18 مرضیه قنبري تودشکي 
فرزند قنبر بشماره شناسنامه 2738 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1290709671 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 111/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

19- راي شماره 139860302027009074 مورخ 1398/08/18 سید مصطفی دهقانی 
خوراســگانی فرزند سید جالل بشــماره شناســنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291414428 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي براتعلی طراح پزوه فرزند حسن.
20- راي شــماره 139860302027009078 مــورخ 1398/08/14 صدیقــه بیکیان 
فرزند علی بشــماره شناســنامه 16 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291317465 در 
1326/29 سهم مشاع از 2902/78 سهم ششــدانگ یکباب دامداري مخروبه باستثناء 
بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 10408 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 2902/78 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139860302027009080 مــورخ 1398/08/18 محمــد جعفري 
سنجوانمره فرزند عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270528335 
در975/21 سهم مشاع از 2902/78 سهم ششــدانگ یکباب دامداري مخروبه باستثناء 
بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 10408 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 2902/78 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139860302027009082 مــورخ 1398/08/18 فاطمــه جعفري 
ســنجوانمره فرزند حســین بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1273554132 در 157/48 سهم مشاع از 2902/78 ســهم ششدانگ یکباب دامداري 
مخروبه باســتثناء بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2902/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139860302027009084 مــورخ 1398/08/18 ملیــکا جعفري 
ســنجوانمره فرزند حســین بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1275428363 در 157/48 سهم مشاع از 2902/78 ســهم ششدانگ یکباب دامداري 
مخروبه باستثناء بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم سهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 10408 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت  2902/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139860302027009085 مــورخ 1398/08/18 آزاده جعفــري 
ســنجوانمره فرزند عباس بشــماره شناســنامه 523 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291614869 در 286/32 سهم مشــاع از 2902/78  سهم ششدانگ یکباب دامداري 
مخروبه باســتثناء بهاء عرصه و اعیان شش - یازدهم ســهم احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2902/78 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139860302027009097 مورخ 1398/08/19 حسین موذنی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 91911 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281915912 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12534 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 68/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ایران بنکدارپور.
26- راي شــماره 139860302027009104 مورخ 1398/08/19 معصومه عباسیان 
عطاآبادي فرزند حبیب اهلل بشــماره شناســنامه 2043 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289590362 در 14/40 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 250/07 
مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالحسین صادق زاده 

فرزند شهباز .
27- راي شماره 139860302027009153 مورخ 1398/08/19 اعظم زارعي کردآبادي 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 1495 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283990520 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10047 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 70/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ابوالحسن عشاقی فرزند رضا.
28- راي شــماره 139860302027009157 مــورخ 1398/08/19 زیــور محمودی 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 966 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 6339408052 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده .
29- راي شــماره 139860302027009158 مورخ 1398/08/19 حســین جندقیان 
فرزند نصراله بشماره شناســنامه 44407 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280332204 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1575 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 205/09 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139860302027009396 مورخ 1398/08/23 مهدی استادی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291735585 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 849/10 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی عمرانی.
31- راي شماره 139860302027009400 مورخ 1398/08/23 مهدی استادی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291735585 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 1520/8 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی عمرانی.
32- راي شماره 139860302027009428 مورخ 1398/08/21 ژیال بهروز فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1383 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286523060 در 341 سهم مشاع 
از 2907/60 سهم ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران توتونچی .
33- راي شماره 139860302027009434 مورخ 1398/08/23 امیربهمن برومند جزي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 3844 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287379788 
در 192/95 سهم مشــاع از 2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
34- راي شماره 139860302027009436 مورخ 1398/08/23 محمدعلي برومندجزي 
فرزند احمدعلي بشماره شناســنامه 953 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287605249 
در 341 ســهم مشــاع از 2907/60 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
35- راي شماره 139860302027009438 مورخ 1398/08/23 امیربهادر برومندجزي 
فرزند محمدعلي بشــماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270105612 
در 192/95 ســهم مشاع از  2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
36- راي شــماره 139860302027009462 مورخ 1398/08/23 شیدا برومندجزي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 3166 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287147690 
در 192/95 سهم مشــاع از 2907/6 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 

 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6  
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
37- راي شــماره 139860302027009466 مورخ 1398/08/23 محمد تقي کتیرائي 
فرزند باقر بشماره شناســنامه 955 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287292348 در 
338/70 ســهم مشــاع از 2907/6  ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907  
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
38- راي شماره 139860302027009470 مورخ 1398/08/23 شهال گوهریان فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288685262 در 338/70 
سهم مشاع از 2907/6  سهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6  مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران توتونچی .
39- راي شماره 139860302027009478 مورخ 1398/08/23 فرزانه کتیرائي فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 12546 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292517808 در 338/70 
سهم مشاع از 2907/6 سهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2907/6  مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران توتونچی .
40- راي شماره 139860302027009480 مورخ 1398/08/23 فرناز کتیرائي فرزند باقر 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270883704 در 338/70 سهم مشاع 
از 2907/6  سهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران توتونچی .
41- راي شــماره 139860302027009484 مــورخ 1398/08/23 امیربهزاد برومند 
جزي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271542927 
در 192/95 ســهم مشاع از 6/ 2907 ســهم ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
 قســمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 6/ 2907
 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج میرزا حسین برادران 

توتونچی .
42- راي شماره 139860302027009560 مورخ 1398/08/25 اصغر محمدیان فرزند 
کیامرث بشماره شناسنامه 63 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199775703 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 78/65  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد عنایتی سواردزی فرزند رحیم.
43- راي شماره 139860302027009896 مورخ 1398/09/03 سیدحسین موسوي 
دهاقاني فرزند یحیی بشــماره شناســنامه 100 صادره از سمیرم ســفلی بشماره ملي 
5129595114 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1597 فرعي از اصلــي 15190 واقع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 138/90 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمدعلی قنادیان.
44- راي شــماره 139860302027009900 مورخ 1398/09/03 سید حمزه صادقی 
فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129757048 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 68/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي فروغ اعظم و پروانه اعظم ناظری.
45- راي شــماره 139860302027009901 مورخ 1398/09/03 سید عبداله صادقي 
فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 1238 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1128927802 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 68/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي فروغ اعظم و پروانه اعظم ناظری.
46- راي شماره 139860302027010127 مورخ 1398/09/05 شرکت مسکن آموزش 
و پرورش منطقه جي اصفهان به شناســه ملي 10260343072  در ششــدانگ یکباب 
ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12697 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 903 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمود روغنی ابری فرزند براتعلی.
47- راي شــماره 139860302027010136 مــورخ 1398/09/05 محمود مختاری 
هرندی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 3300 صــادره از کوهپایه بشــماره ملي 
5659170021 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي یداله زارعی هفدانی فرزند رحمت اله.
48- راي شماره 139860302027010152 مورخ 1398/09/05 فاطمه صغری قدیری 
فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 23 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199465811 در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 235 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/33 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139860302027010153 مورخ 1398/09/05 بهرام عطائي فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199441651 در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 235 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/33 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139860302027010157 مورخ 1398/09/05 مریم امیری وندیشی 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 62874 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281054291 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
6423 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/65 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر امیری وندیشی.
51- راي شماره 139860302027010159 مورخ 1398/09/05 محبوبه امیري وندیشي 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 75063 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281843504 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
6423 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/65 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر امیری وندیشی.
52- راي شماره 139860302027010160 مورخ 1398/09/05 سکینه دست مردي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 56 صادره از داراب بشماره ملي 2491052601 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
6423 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/65 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر امیری وندیشی.
53- راي شماره 139860302027010165 مورخ 1398/09/05 مریم عنایتی کلمانی 
فرزند فضل اله بشماره شناســنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291436383 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
10238 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 145/47 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
54- راي شماره 139860302027010176 مورخ 1398/09/06 رضا بهرامي خشنودي 
فرزند تقي بشماره شناســنامه 14513 صادره از بروجرد بشماره ملي 4130721445 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/40 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139860302027010177 مــورخ 1398/09/06 صالح آزادبخت 
فرزند مراد بشماره شناســنامه 47 صادره از کوهدشت بشــماره ملي 4199135375 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/40  مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
56- راي شماره 139860302027010178 مورخ 1398/09/06 فاطمه برنده پوالدي 
فرزند علي بشــماره شناسنامه 5635 صادره از بروجرد بشــماره ملي 4130632485 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/40 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139860302027010269 مورخ 1398/09/07 منیژه رشیدي پزوه 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286648661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 76/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حیدر بدیعی گورتی فرزند عباسعلی.
58- راي شــماره 139860302027010342 مورخ 1398/09/09 فالمرز کریم ارچي 
خوراســگاني فرزند محمد بشماره شناســنامه 132 صادره از خوراســگان بشماره ملي 
1291365060 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 5088 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/37 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
59- راي شماره 139860302027010356 مورخ 1398/09/09 محمدجعفر یوسف زاده 
دهاقاني فرزند جواد بشماره شناسنامه 133 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129609387 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184/92 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139860302027010566 مــورخ 1398/09/12 حســین لطیفی 
خوراســگانی فرزنــد یداله بشــماره شناســنامه 9595 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1283797828 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 9575 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 218/69 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي ســید عبدالرســول رحیم زاده 

فرزند سید عبدالرحیم.
61- راي شــماره 139860302027010572 مــورخ 1398/09/12 اصغــر عامری 
گلستان فرزند جلیل بشــماره شناسنامه 6 صادره از نائین بشــماره ملي 1249584914 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3739 فرعي از 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/93 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139860302027010579 مورخ 1398/09/13 حبیب ایزدي فرزند 
اکبر بشماره شناســنامه 79 صادره از آباده بشــماره ملي 2411421478 در ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 50/35 مترمربع قســمتي از پالک شــماره1550 فرعي از 
10354 اصلي به مســاحت 35/85 مترمربع و قســمتی از جوی متروکه جهت الحاق به 
 مساحت 14/50 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان . خریداري 

طي سند رسمي.
63- راي شــماره 139860302027010591 مــورخ 1398/09/13 احمــد مومنــي 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1842 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291628126 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 9742 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139860302027010592 مورخ 1398/09/13 پري امیني جزه فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 12 صادره از جزه بشماره ملي 5659596878 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 64/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شاهپور ایروانی.
65- راي شماره 139860302027010593 مورخ 1398/09/13 رضا احمدیان مزرعه 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 2138 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286843995 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 64/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي شاهپور ایروانی.
66- راي شــماره 139860302027010738 مورخ 1398/09/16 شهناز آیت اله زاده 
فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 373 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286461618 
در ششدانگ یکباب خانه ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 955 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139860302027010792 مورخ 1398/09/16 کوروش کیانی فرزند 
حاجی آقا بشماره شناســنامه 39226 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282319711 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 237 فرعي 
 از اصلي 15201 واقــع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 124/48 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
68- راي شماره 139860302027010795 مورخ 1398/09/16 حیدر علی ابراهیمی 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 116 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291281568 در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7713 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 942/72 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي مخدره حاجی طلعت خانم فوده فرزند حاج 

محمد جعفر.
69- راي شماره 139860302027010892 مورخ 1398/09/17 حسنعلي ماستي پزوه 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 9437 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283796244 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی ماستی پزوه.
70- راي شــماره 139860302027010893 مورخ 1398/09/17 اشرف امیني فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 3449 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283700352 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی ماستی پزوه.
71- راي شماره 139860302027010939 مورخ 1398/09/18 پری فشارکی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 416 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287641814 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15205 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری.
72- راي شــماره 139860302027011250 مورخ 1398/09/23 عبداله شاهزیدی 
فرزند مطلب بشــماره شناسنامه 1648 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287670075 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1152 فرعي از 
اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 182/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
73- راي شــماره 139860302027011255 مورخ 1398/09/23 محمدعلی زاغیان 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 32383 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282251244 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 141/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رسول بانی به والیت پدرش حسین ربانی.
74- راي شــماره 139860302027011259 مورخ 1398/09/23 رســول یخچالی 
خوراســگانی فرزند کریم بشــماره شناســنامه 15088 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283852276 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

134/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
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75- راي شــماره 139860302027011260 مــورخ 1398/09/23 منصور يخچالي 
خوراســگاني فرزند كريم بشــماره شناســنامه 652 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291453695 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

134/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027011261 مورخ 1398/09/23 گوهر مکاريان پور 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 897 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287570062 در 
پنج دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
280 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/70 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139860302027011262 مورخ 1398/09/23 كيانوش مکاريان 
پور فرزند حسين بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274330459 در 
يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 280 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160/70 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139860302027011263 مورخ 1398/09/23 ناصر قرباني خاتون 
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291393226 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
319 فرعي از اصلي 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/63 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اكبر اسماعيلی خاتون آبادی فرزند 

يداله.
79- راي شــماره 139860302027011265 مورخ 1398/09/23 احمد قرباني خاتون 
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291367233 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
319 فرعي از اصلي 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/63 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اكبر اسماعيلی خاتون آبادی فرزند 

يداله.
80- راي شماره 139860302027011272 مورخ 1398/09/23 محمدرضا مرادی فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199549584 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/96 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد حسن خمسه عشری .
81- راي شماره 139860302027011278 مورخ 1398/09/23 مهری يوسفی شاتوری 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 3142 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287113931 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 

10354 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/18 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
82- راي شماره 139860302027011282 مورخ 1398/09/23 هاجر صالحی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 88 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291742336 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقــع در 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 61/79 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن 

زارعی.
83- راي شــماره 139860302027011410 مورخ 1398/09/24 يعقوب جابري پوده 
فرزند غالمحسين بشماره شناســنامه 40 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129784057 
در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 280 فرعي از 
 اصلي 15201 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 30/73 مترمربع. خريداري

 طي سند رسمي.
84- راي شماره 139860302027011419 مورخ 1398/09/24 اعظم حاجيان فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291913122 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 230/62 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139860302027011479 مورخ 1398/09/25 منيژه رداني پور رداني 
فرزند عبدالرحيم بشماره شناسنامه 31020 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282239864 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 5952 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/21 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن شاهدلی .
86- راي شــماره 139860302027011482 مــورخ 1398/09/25 رضــا اعتباريان 
خوراســگانی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 119 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291394656 در ششدانگ يکباب كارگاه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7214 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/31 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا مهتری خوراسگانی فرزند حيدر علی.
87- راي شــماره 139860302027011487 مورخ 1398/09/25 حميدرضا كريميان 
فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره از جرقويه بشــماره ملي 5640013478 در 117 
سهم مشاع از 534 سهم ششــدانگ  يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربــع. خريداري 

طي سند رسمي.
88- راي شماره 139860302027011488 مورخ 1398/09/25 علي يحيائی خوندابي 
فرزند جليل بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271106779 در 107 
سهم مشاع از 534 سهم ششــدانگ  يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
89- راي شــماره 139860302027011489 مورخ 1398/09/25 رســول رفيع زاده 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 1050 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287237134 
در 155 سهم مشاع از 534 سهم ششدانگ  يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
90- راي شــماره 139860302027011490 مورخ 1398/09/25 محســن عباسي 
فرزند حسين بشــماره شناسنامه - صادره از آباده بشــماره ملي 2400080070 در 155 
سهم مشاع از 534 سهم ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 251/02 مترمربــع. خريداري 

طي سند رسمي.
91- راي شــماره 139860302027011493 مــورخ 1398/09/26 محمود احمدی 
خوراســگانی فرزند كريم بشــماره شناســنامه 7642 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283778211 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 29/05 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا زهيری فرزند ولی اله.
92- راي شــماره 139860302027011517 مــورخ 1398/09/26 پــركل قائيــد 
اميني هاروني فرزند باز علي بشــماره شناســنامه 20 صادره از شــهر كرد بشماره ملي 
4621915721 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 11580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 108/93 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
93- راي شــماره 139860302027011527 مورخ 1398/09/26 حبيب اله عسگري 
وشــاره فرزند خداداد بشــماره شناســنامه 45105 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1282374605 در ششدانگ يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10084 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 167/40 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
94- راي شــماره 139860302027011530 مورخ 1398/09/26 هادی علي پورمال 
خليفه فرزند لهراسب بشماره شناسنامه 269 صادره از لردگان بشماره ملي 4669829629 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 165/40 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسين كنگازيان فرزند عباس.
95- راي شــماره 139860302027011531 مورخ 1398/09/26 مليحه درســتکار 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 134 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291358951 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/62 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج جعفر مهتری.
96- راي شــماره 139860302027012279 مــورخ 1398/10/07  شــادي 
موالئي فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 6904 صادره از كرمانشــاه بشــماره ملي 
3251293451 در ششــدانگ يکباب ســوله انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 321/54 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
97- راي شماره 139860302027012483 مورخ 1398/10/10 مهناز ناجی اصفهانی 
به شناســنامه شــماره 1427و شــماره ملي 1290978670صادره اصفهان فرزند علی 
و مهســا كروبيان به شــماره ملی 1272498654 صادره اصفهان فرزند احمد و محمد 
 كروبيان به شــماره ملی 1274387744 صــادره اصفهان فرزند احمــد كما فرض اله 
) طبق قانون ارث ( در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 142/55 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
98- راي شماره 139860302027012551 مورخ 1398/10/11 شهين احسن نژاد فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 960 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286557925 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 28 فرعي از اصلي 15316 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 297/25 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عباس نظمی انصاری.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/06

م الف: 727781 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مفاد آراء

10/146  آگهی مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

مفاد آراء »قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی« كه 
در اجرای ماده يک قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مســتقردراداره ثبت اسناد و 
امالک زواره صادر گرديده ودر اجرای ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز 
از طريق روزنامه های كثير االنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هيئت با حضور نماينده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می گردد تا 
شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهی 
و در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک 
ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است.در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض،گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکيت می نمايد. صدور سند مالکيت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1- رای شــماره 139860302021000183 مــورخ 98/10/17  - آقای مهدی جوكار 
كهنگی فرزند حجت اله به شماره ملی 1189906066 ششدانگ يکباب خانه احداثی بر 
روی قســمتی از پالک 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 230/35 متر مربع مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21                                                                                                                            

تاريخ انتشار نوبت دوم:  1398/11/06          
م الف:  726723  خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ رای
10/147 كالسه پرونده:1686/98 ، شــماره دادنامه:822 -98/4/31، مرجع رسيدگی : 
شعبه هشتم  شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: مرتضی اعتمادی ، نشانی: خمينی 
شهر خيابان امير كبير كوچه 167 بن بســت ياس 9 ؛ خوانده:احمدعلی رضائی ، نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
درخصوص دعوی آقای مرتضی اعتمادی به طرفيت آقای احمدعلی رضائی به خواسته 
مطالبه مبلغ 40/000/000  ريال وجــه دو فقره چک به شــماره 94/9/23-162543 
20/000/000 و 162541-94/7/25 20/000/000 عهــده بانــک تجارت  به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و  با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رســيدگی 
مورخه 98/1/20 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب ايشان و با عنايت به نظريه مشورتی 
شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و با توجه به وصف تجربه ی بودن اسناد 
تجاری مســتندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 
و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چــک و مــواد 198و 519 و 522 از قانون آئين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت داشته و حکم 
به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
كبلغ 1/550/000 ريال بابت خسارات دادرســی و پرداخت  خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد چک لغايت استهالک كامل دين برمبنای شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد. 
رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس 
ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر 
می باشد. م الف: 724272 ايمان بختياری  قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
 اخطار اجرایی

10/148 شماره: 3657/97حل2 ، مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی:محمدكاظم 
زارع احمدآبادی  ، نام پدر: غالمعلی،  نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام 
و نام خانوادگی: مرتضی اعتمادی، نشانی:خمينی شــهر خيابان اميركبير كوچه 167 بن 
بست ياس 9 ، محکوم به:به موجب رای شماره 95 تاريخ 98/1/26 حوزه دوم  شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 43/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/587/500 ريال 
به عنوان هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت زمان پرداخت 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای 
حکم تبصره 2 ماده 306 رعايت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همين كه اجرائيه به 
محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حکم و اســتيفاء 
محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. م الف: 724252 قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف خمينی شهر 
اخطار اجرایی

10/149 شــماره: 3045/97حل3 ، مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی:سيد 
طهماسب موسوی فرد  ، نام پدر: سيد علی ، شغل: آزاد،  نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: مهرداد زينعلی قلعه ناظری، نشانی:محمودآباد خيابان 26 
شاهين سنگ، محکوم به:به موجب رای شماره 1079 تاريخ 98/5/13 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/645/000 ريال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 97/10/31 
لغايت زمان اجرای حکم و پرداخت نيم عشر دولتی ، رای صادره غيابی است. ماده34 قانون 

اجرای احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی 
كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشــد و در صورتی كه خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 724192 قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/150 شماره: 552/98حل8 ، مرجع رسيدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 4 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1398/11/30 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی:محمود نقدی ، نام پدر: محمدعلی،  
نشانی:خمينی شــهر بلوار بهشــتی خيابان خيام كوچه دانش پالک108  ؛ مشخصات 
خوانده: 1- نام و نام خانوادگی:سيد علی موسوی 2- نام و نام خانوادگی:نصراله كريميان، 
خواسته و بها: مطالبه وجه يک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ريال  ،داليل خواهان: 
تصوير مصدق چک ، تصوير مصدق گواهی عدم پرداخت ، گردش كار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان، اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف : 724235 رئيس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
اخطاریه افراز پالک ثبتی

10/151 شماره:139821702006010192ـ  تاريخ: 98/10/15 ، آگهی اخطاريه افراز 
پالک ثبتی 119/1312 واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان، پيرو آگهی افراز منتشــره در 
روزنامه سراسری به شماره 2845 مورخ 98/9/3 موضوع تقاضای خانم نيره ميرداماديان 
مالک سه حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالک119/1312 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به طرفيت خواندگان آقای سيد امين ميرداماديان و خانمها افسانه ميرداماديان و 
زهرا ديباجی مبنی بر افراز سهم مالکانه خود طبق ماده يک قانون افراز و فروش امالک 
مشــاعی مصوب 1357 و اظهار كتبی خواهان طی مرقومه وارده مبنی بر عدم اطالع از 
آدرس خواندگان نتيجه افراز شــرح ذيل اعالم ميگردد. طبق نامه شماره 98/2/11348 
مورخ 98/10/5 شــهرداری منطقه 2 خمينی شــهر و با توجه به ضوابط طرح جامع افراز 
پالک فوق امکان پذير نميباشد. م الف:723565 نبی اله يزدانی رئيس ثبت اسناد و 

امالک خمينی شهر
ابالغ رای

10/152 كالسه پرونده:1101/98-98/09/4 ،شماره دادنامه:1773-98/09/11 مرجع 
رسيدگی: شعبه يازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ابوالفضل حسن زاده به 
نشانی: خمينی شهر خيابان امام شمالی رو به روی بانک صادرات , وكيل: سيدمحسن بنی 
هاشمی ،  نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی نرسيده به 3 راه معلم كوچه 136 پالک 2 
طبقه 3 ؛ خواندگان: 1- سهيال رحمت طلب مهريزانی نشانی: مجهول المکان 2-مصطفی 
مهران پور  نشانی: خمينی شهر ميدان آزادی كوچه عليشاهی منزل حاج حيدری ، خواسته: 
مطالبه وجه سه  فقره چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای ابوالفضل حســن زاده  با وكالت ســيد محسن بنی هاشــمی به طرفيت خواندگان 
1- ســهيال رحمت طلب مهريزانی 2- مصطفی مهران پور  به خواســته مطالبه وجه 3  
فقره چک به شماره های 1- 676254 به مبلغ 25/000/000 ريال 2- 676253 به مبلغ 
25/000/000 ريال 3- 676256 به مبلغ 15/000/000 ريال مورخ به ترتيب 93/9/25-

93/8/20-93/8/30 عهده بانک صادرات  از جاری0107127002005  به انضمام هزينه 
دادرسی و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه به دادخواست تقديمی 
و ضمايم و وجود اصل مســتندات دعوی در يد خواهان و اينکه خواندگان دليل ومدركی 
مبنی بر برائت ذمه خود يا ادای دين در حق خواهان ارايه نکرده اند همچنين خوانده رديف 
اول به عنوان متعهد اصلی صادر كننده چک و خوانده رديف دوم به عنوان ضامن مبادرت 
به صدور چک فوق نموده اند دعــوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به 
نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/9/4 و به استناد مواد 522 و 
519 و 198 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 
و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
65/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/062/500 ريال بابت هزينه دادرسی و 
حق الوكاله وكيل وفق آيين نامه حق الوكاله وكال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 
چک ها 93/9/25 - 93/8/20 - 93/8/30 لغايت زمان پرداخت كه در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای شورا غيابی است و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی  شهرستان خمينی شهر می باشد. 
م الف: 724276  ايمان بختياری قاضی شــعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
مزایده

10/153 شــماره مزايده: 139804302121000033 تاريخ ثبت:1398/10/14 ، آگهی 
مزايده اموال غير منقول پرونده اجرای كالســه 9800002 - 9800004 - 9800005 
تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 246 فرعی واقع در خمينی شهر 104 اصلی بخش 14 
ثبت اصفهان به آدرس اصغر آباد خ ولی عصر خ منتظری خ طالقانی كوچه فريدون مهدور 
پالک 14 كد پستی 8435119127 و 8435119126 كه حسب نامه شماره 1398/2/21-

139885602006001478 ثبت اسناد خمينی شهر تمامت شش دانگ پالک مذكور به 
نام خسرو مهدور فرزند اصالن موضوع سند مالکيت اصلی به شماره چاپی 155885 سری 
ج سال 94 با شماره دفتر الکترونيکی الکترونيک 139520302006004613 ثبت گرديده 
است. و محدود است: شــماال: درب و ديوار به طول)9/00( نه متر به جاده شرقا: ديوار به 
ديوار به طول )20/70( بيست متر و هفتاد سانتيمتر به باقيمانده يکصد و چهار اصلی جنوبا: 
ديوار به ديوار به طول)8/80( هشت متر و هشتاد سانتيمتر به باقيمانده يکصد و چهار اصلی 
غربا:ديوار به ديوار به طول )20/90( بيست متر و نود سانتيمتر به باقيمانده يکصد و چهار 
اصلی كه طبق نظر كارشــناس به مســاحت 185/05 متر مربع عرصه و پس از تعريض 
176/05 متر مربع اعيان حدودا 280 متر مربع نوع ساختمان ديوار باربر با پوشش تيرچه و 
بلوک دارای زيرزمين انباری با قدمت بيش از 20 سال فاقد نما دارای پاركينگ است و به 
صورت واحد مسکونی در دو طبقه همکف در تصرف مالک آقای خسرو مهدور و طبقه اول 
در تصرف مستاجر ميباشد.كف سازی ساختمان تركيب سراميک و موزاييک بدنه سالن تا 
ارتفاع 1,20 سراميک مابقی اندود گچ اتاق ها گچ اندود در بهای داخلی چوبی با چهار چوب 
فلزی پنجره های بيرونی فلزی سيستم گرمايشی بخاری گازی و سيستم سرمايشی كولر 
آبی ميباشد.پالک فوق دارای اشتراكات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم بستانکار ملک 
فاقد بيمه ميباشد كه خسرو مهدور فرزند اصالن به موجب سند شماره 95/8/3-14301 
و 14302-95/8/3 و 14303-95/8/3 تنظيمی دفترخانه 395 نجف آباد موضوع پرونده 
اجرايی كالسه 9800002ـ  9800004ـ  9800005 در رهن بانک ملت مديريت شعب 
استان  اصفهان – اداره حقوقی ميباشد و به موجب گزارش كارشناس به مبلغ دو ميليارد و 
دويست و چهل و هشت ميليون و چهارصد هزار ريال )2/248/400/000 ريال( ارزيابی 
شده است. بدينوسيله شــش دانگ پالک مذكور با جميع توابع و لواحق ضمايم شرعيه و 
عرفيه از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 98/11/15 در محل واحد اجرای اسناد 
 رسمی خمينی شهر از طريق مزايده حضوری به فروش ميرسد الزم به ذكر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراک و مصرف در 
صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابــت هزينه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول ميگردد ضمنا 

چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد،مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 725422  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمينی شهر
فقدان سند مالکیت

10/154 شماره صادره: 1398/31/597408- 1398/10/15 نظر به اينکه آقای كامران 
هاشمی فرزند هاشم با ارائه 2 برگ استشهاد محلی كه هويت و امضاء شهود رسما توسط 
دفترخانه شماره 59 دهاقان به شــماره 38878 مورخ 1398/10/12 گواهی شده مدعی 
مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک شماره 122 فرعی از 170  اصلی واقع در دهاقان 
روستای دزج  بخش ثبتی دهاقان  كه در صفحه 334 دفتر 157 ذيل ثبت 49345 به ميزان 
ششدانگ بنام كامران هاشمی فرزند هاشم ثبت و سند مالکيت صادر گرديده است. اينک 
آقای كامران هاشمی درخواست سند مالکيت المثنی نسبت به ششدانگ از پالک فوق را 
نموده كه طبق تبصره يک ماده 120- اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب يک بار آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غير از آنچه در اين آگهی 
ذكر شده( و يا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله 
ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکيت المثنی اقدام و به متقاضی تسليم 

خواهد شد. م الف: 725638  اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

10/155 خانم زهرا ابراهيميان دارای كدملی 4260232924 به شرح دادخواست به كالسه 
647/98  شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان غالمرضا ابراهيميان به شماره شناسنامه 374 در تاريخ 1398/8/27  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خليل 
ابراهيميان فرزند محمد كريم به كدملــی 5129553349 )پدر متوفی( 2- پروين نبيان 
فرزند حبيب اله به كدملی 5129644484 )همســر متوفی( 3- مهدی ابراهيميان فرزند 
غالمرضا به كدملی 4260148842 )پســر متوفی( 4- زهرا ابراهيميان فرزند غالمرضا 
به كدملی 4260232924 )دختر متوفی( 5- مريم ابراهيميان فرزند غالمرضا به كدملی 
5120111981 )دختر متوفی(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 719962 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان
حصر وراثت

10/156  خانم ليلی عدالت دوســت دارای شناسنامه شــماره 29  به شرح دادخواست به 
كالسه  516/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان علی عدالت دوست  به شناســنامه 12 در تاريخ 1398/9/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد عدالت دوست 
فرزند علی، ش.ش 3، ت.ت 49/6/20 نسبت فرزند 2- سعيد عدالت دوست فرزند علی، 
ش.ش 1230004637 ، ت.ت 68/6/2 نسبت فرزند 3- پروين عدالت دوست فرزند علی، 
ش.ش 211 ، ت.ت 48/2/2 نســبت فرزند 4- ليلی عدالت دوست فرزند علی، ش.ش 
29 ،ت.ت 63/6/30 نسبت فرزند 5- مهال عدالت دوست فرزند علی، ش.ش 15، ت.ت 
59/2/1 نسبت فرزند 6- شوكت فرزانه پی فرزند رمضان، ش.ش 27، ت.ت 1327/4/2 
همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 727533 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
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5آگهی

صفحه

تاسیس شــرکت ســهامی خاص مهندسین مشــاور سایه نگار 
 خشــت درتاریــخ 1398/10/15 به شــماره ثبــت 63857 

به شناسه ملی 14008895738 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :طراحی، نظارت و مشاوره و مديريت كليه پروژه های 
معماری، عمرانی، نقشه برداری جی آی اس، آر اس و ژئودزی، شهرسازی و طراحی 
شــهری اعم از فلزی، بتنی و سازه های نوين، ابنيه ســبک و سنگين و تاسيسات 
مربوطه، راه و باند فرودگاه برج مراقبت، راهداری، پل و تونل، تزئينات و دكوراسيون 
 داخلی، ابنيه گردشــگری، توريســتی، ورزشــی، اقامتی و هتل ها، بهداشــتی و 
 بيمارســتان ها، آموزشــی، محوطه و مجموعه های گردشــگری، ســاختمانها، 
مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی، برگزاری ســمينار و همايش و كنفرانس و 
مشاركت و شركت در نمايشگاه های تخصصی و غير تخصصی داخل و خارج كشور 
و غرفه آرايی به جز نمايشگاه فرهنگی و هنری، انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقی 
و حقوقی، شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و غير دولتی و پيمان ها، اخذ وام و 
تسهيالت از كليه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ريالی صرفا 
جهت تحقق اهداف شركت، طراحی، نظارت و مشاوره مديريت انرژی در كارخانه 
ها، ساختمانها، برجها و هتلها، ارايه خدمات مشــاوره مديريتی در مراحل طراحی 
مقدماتی و تفضيلی، طراحی و نظارت فنی بر اجزاء كليه سيســتم های تاسيساتی 
اعم از تاسيسات برقی و مکانيکی ســاختمانها و كارخانجات صنعتی و نيروگاهها، 
تعمير و نگهداری فنی خطوط انتقال آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروشيمی، تعمير 
و نگهداری كليه تاسيسات ساختمان های مختلف اخذ نمايندگی مجاز از شركتها و 
موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمايندگی به آنها، مشاركت با شركتهای فنی و 
مهندسی ايرانی برای انجام كارها در كشورهای ثالث ارائه خدمات فنی و مهندسی 
و انتقال دانش فنی و فناوری بين طرفين درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : اســتان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مركزی ، شــهر اصفهان، محله بزرگمهر ، 
كوچه سرو]15-54[ ، خيابان آراسته ، پالک 124 ، مجتمع تنديس ، طبقه چهارم، 
واحد 44 كدپستی 8154879991 سرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ريال نقدی منقسم به 100 ســهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1000000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 3/158  
مورخ 1398/09/19 نزد بانک صادرات شــعبه جلفا با كد 0158 پرداخت گرديده 
اســت اعضا هيئت مديره آقای فرهاد نورمحمدی به شماره ملی 1090362404و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 ســال آقای اسماعيل شاه سواری به شماره 
ملی 1282417428و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 سال خانم الهام سعادت نيا به شماره ملی 1288067321و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقای محمدرضا كامرانيان به شماره ملی 
1288995075و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 سال آقای سيدمهدی سعادت نيا به شماره ملی 1290558760و به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به ســمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 
سال آقای علی صادقی به شماره ملی 6609321914و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 سال خانم مريم رفيعی به شــماره ملی 6609913072و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
 آور شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنين كليه

 نامه های عادی و اداری با امضــاء آقای مهندس محمدرضــا كامرانيان يا آقای 
مهندس اسماعيل شاه سواری همراه با مهر شركت معتبر می باشد. در صورت عدم 
حضور ايشان، خانم مهندس مريم رفيعی حق امضا در كليه نقشه های ساختمانی و 
فرم های تعهد نقشه ها را نيز دارند. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم زينب مهدی نژاد به شــماره ملی 1282393626 به سمت بازرس اصلی به 
مدت يک سال مالی خانم نعيمه اسماعيلی مطلق به شماره ملی 4431828818 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت يک ســال مالی روزنامه كثير االنتشار زاينده رود 
جهت درج آگهی های شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعاليت نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )723798(



هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال؛

زور ذوب آهن به پتروشیمی نرسید
هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال مردان با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدار ها تیم ذوب آهن اصفهان میزبان پتروشیمی بندر ماهشهر بود.شاگردان 
مهران حاتمی در ذوب آهن در این دیدار کوارتر نخست را بهتر شروع کردند و با نمایش قابل تحسین با نتیجه 22 بر 20 به پیروزی 
رسیدند؛ سبز پوشان اما کوارتر دوم را با نتیجه نزدیک 24 بر 21 واگذار کردند و نیمه اول با نتیجه 44 بر 43 به سود پتروشیمی 
به پایان رسید.در نیمه دوم و کوارتر سوم بازی اما بازیکنان پتروشیمی عملکرد بسیار بهتری داشتند و فاصله را زیاد کردند، این 
کوارتر با نتیجه 17 بر 7 به سود پتروشیمی به پایان رسید، در کوارتر چهارم ذوب آهن برای جبران نتیجه تالش زیادی کرد و موفق 
شد با نتیجه 17 بر 15 پیروز شود.این دیدار که در سالن ملت اصفهان برگزار شــد در پایان با برتری 76 بر 67 پتروشیمی بندر 
ماهشهر همراه بود و سبز پوشان ذوب آهن نتوانستند در خانه به پیروزی دست پیدا کنند و دومین هفته متوالی شکست خوردند.
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»وریا« جعبه سیاه استقالل!
اگر وریا غفــوری بخواهد حرف بزنــد، چیزهای زیادی بــرای گفتن دارد. او ایــن روزها مثل جعبه 
سیاه استقالل اســت و از همه چیز خبر دارد.اســتراماچونی به طور کامل به کاپیتان تیمش توضیح 

داده کــه در ماجرای جدایــی اش از این 
باشگاه چه اتفاقاتی رخ داده است. مربی 
ایتالیایی چیزهایی گفته که وریا به خاطر 
این جدایی، حق را به او داده است. حاال 
اینکه چه حرف هایی بین آن ها رد و بدل 
شده، مشخص نیست، اما هرچه هست 
قطعا برای همه رســانه ها و هــواداران 
جذابیت زیادی دارد و دوست دارند روزی 
این حرف ها را بشــنوند. استراماچونی و 
استقالل رسما از هم جدا شدند و در این 

بین عده ای از هواداران حق را به باشگاه دادند و عده ای هم به استراماچونی. این در حالی است که به 
هر حال مربی ایتالیایی چندان درباره جزبیات اتفاقات رخ داده صحبتی نکرد.

 احتمال بازگشت »بشار رسن« 
به پرسپولیس ضعیف تر از همیشه

هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس با پیشنهادهایی از سوی تیم های عربی مواجه شده است و با 
توجه به وضعیت مطالباتش احتمال جدایی او از جمع سرخ پوشان جود دارد.در روزهایی که باشگاه 
پرســپولیس درگیر متقاعد کردن گابریل کالدرون برای ادامه حضورش در این تیم است، بشار رسن 
هنوز از تعطیالت نیم فصل بازنگشته و ممکن اســت هیچ وقت این اتفاق رخ ندهد.هافبک عراقی 
پرسپولیس به گفته خودش از 5 ماه پیش به خاطر عدم دریافت مطالباتش از پرسپولیس قراردادش 
با این باشگاه فسخ شده؛ اما به خاطر هواداران این تیم سکوت اختیار کرد و منتظر ماند تا مطالبات 
خود را از باشگاه پرســپولیس دریافت کند.با وجود پایان تعطیالت تمرینات پرسپولیس، مطالبات 
بشار پرداخت نشد و با شرایط موجود احتمال بازگشت این بازیکن خیلی کمتر ار قبل است. در روزهای 
اخیر پیشنهادهایی از تیم های عربستانی و قطری به بشار رسیده و ممکن است او به یکی از آنها پاسخ 

مثبت دهد.

»آل کثیر« و تمرین صنعت نفت؛ غیبت معنادار
 تمرینات تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در حالی پس از تعطیالت نیم فصل لیگ برتر از ســر گرفته 
شد که عیسی آل کثیر، مهاجم این تیم و بهترین گلزن لیگ برتر ایران از حضور در تمرینات سر باز زده 
است. آل کثیر، مهاجم صنعت نفت آبادان که در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر توانست با زدن ۹ 
گل در صدر جدول بهترین گلزنان این رقابت ها قرار گیرد از تیم پرسپولیس تهران پیشنهاد دارد و این 
بازیکن برای دریافت رضایت نامه قید حضور در تمرینات زردپوشــان آبادانی را زده است.مربی تیم 
فوتبال صنعت نفت آبادان پنجشنبه اظهار گفت: »آل کثیر از بازیکنان مطرح لیگ برتر و تیم صنعت نفت 
است که نیم فصل اول درخشانی را پشت سر گذاشت.او در نیم فصل اول برای تیم صنعت نفت زحمات 
زیادی کشیده و امیدواریم بهترین تصمیم درخصوص این بازیکن گرفته شود، البته بهتر است عیسی در 
ادامه لیگ، صنعت نفت را همراهی کند تا با کسب عنوان آقای گلی در پایان فصل به فکر پیشنهادات بهتر 
باشد. درخصوص این بازیکن اسکوچیچ به عنوان سرمربی تصمیم خواهد گرفت ولی انتظار می رفت 
آل کثیر با شروع تمرینات خود را به کادر فنی تیم معرفی کند.«تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان 
نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر با 2۹ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفت.

واکنش بی نتیجه ذوبی ها به آبی پوش شدن مطهری؛

فسخ قرارداد قانونی بوده است

در روزهایی که ماجرای انتخاب سرمربی  سمیه مصور
تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان به یکی از 
 سوژه های عجیب ورزشــی تبدیل شــده و هر روز خبرهای تازه ای در 
این باره به گوش می رسد خبر جدایی ارســالن مطهری از این تیم نیز  
 مزیــد بر علــت شــده تــا سبزپوشــان اصفهانــی در کانــون توجه 

ورزشی نویسان در روزهای گذشته قرار بگیرند.
ذوبی ها که به دنبال کسب نتایج ضعیف این تیم در رقابت های نیم فصل 
اول مســابقات لیگ برتر به جدایی علی رضا منصوریان از نیمکت این 
تیم رضایت دادند تا با ســرمربی جدید پا به رقابت های نیم فصل دوم 
بگذارند با وجود گذشــت تقریبا یک ماه از این موضوع هنوز نتوانستند 
فرد جدیدی را جایگزین علی منصور کنند تا فرصت تعطیالت زمستانی 
این تیم بدون حضور سرمربی بگذرد. در این میان در حالی که بازار نقل 
و انتقاالت زمستانی تیم های لیگ برتری در جریان است خبر رسید که 
ارسالن مطهری، مهاجم ذوب آهن و یکی از بهترین بازیکنان این تیم 
به استقالل تهران پیوسته است، خبری که در ابتدا با واکنش شدیدی از 
سوی مسئوالن باشگاه ذوب آهن روبه رو شد ولی در ادامه کار مشخص 
شد که این بازیکن با توجه به بندهای موجود در قراردادش امکان این 

جدایی را داشته است.مطهری روز چهارشنبه پس از فسخ قراردادش با 
ذوبی ها به صورت یک طرفه با قراردادی یک و نیم ساله به تیم استقالل 
تهران پوست. باشگاه ذوب آهن مدعی شد این اقدام مطهری و باشگاه 
استقالل غیر قانونی بوده و از آنها شــکایت خواهد کرد. در همین راستا 
نامه وکیل مطهری به سازمان لیگ مبنی بر عدم پرداخت حق و حقوق 
وی و پایان یافتن فرصــت قانونی برای آن که اجازه فســخ یک طرفه 
قرارداد را می دهد منتشر شد. در قرارداد مطهری، بندی وجود داشت که 
در صورت عدم دریافت مطالباتش در موعد مقرر، می توانســت نسبت 
به فسخ یک طرفه آن اقدام کند. این بازیکن با استفاده از همین بند، از 
ذوب آهن جدا شد و به استقالل پیوست؛ آنهم در شرایطی که سخنگوی 
باشــگاه ذوب آهن اعالم کرده بود مطهری به این باشگاه تعهد دارد و 
نباید تیم را رها کند. وکیل مطهری چندی پیش در نامه ای به ســازمان 
لیگ که رونوشت آن برای جواد محمدی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
ارسال شــده بود، از بدقولی ذوبی ها گالیه کرده و خواسته بود تا نسبت 
به پرداخت بخشــی از قرارداد این بازیکن اقدام شود. طبق اعالم این 
وکیل، ذوب آهن باید تا تاریخ 16 آذرماه، مبلغ 750 میلیون تومان دیگر 
به مطهری پرداخت می کرده که از این کار سر باز زده است. در این نامه 

حتی 10 روز به باشگاه ذوب آهن برای پرداخت مطالبات مطهری فرصت 
داده شده بود که در صورت عدم رعایت این زمان، مطهری به فدراسیون 

فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد.
با توجه به آیین نامه و بند مربوط به بدهی های باشــگاه ها به بازیکنان 
در صورتی که ذوب آهــن در آن فرصت 10 روزه میــزان پرداختی خود 
به مطهری را به کِف میزان درج شــده در قرارداد نرســانده باشد فسخ 
قراردادش با این باشگاه قانونی است اما این که این بازیکن بتواند در 
تیم استقالل تهران نیز مانند ذوب آهن خوش بدرخشد حرف دیگری 
است. استقالل جزو تیم های پرطرفداری است که هر بازیکنی از پس 
بازی در آن برنمی آید. برخی نیامده می روند، برخی می آیند و اصرار بر 
ماندن می کنند و تعدادی هم کج دار و مریز به بودن در چنین ســطحی 
ادامه می دهند تا تنها نام استقالل بر سرشان باشد. این داستان استقالل 
نیســت و قصه تکراری تیم های بزرگ و پرطرفدار )میلیونی( است که 

مشخص می کند هر بازیکنی ظرفیت بودن زیر این همه نگاه را ندارد.
 با این تفاسیر، طرفداران استقالل که با نمونه های مختلفی از این قبیل 
بازیکنان روبه رو بوده اندمنتظرند ببینند آیا تبریزی دیگری به استقالل 

آمده یا مطهری یک عنایتی دیگر در پیراهن آبی می شود!

مدیر عامل باشگاه سپاهان در مورد اسم امیر قلعه نویی 
و احتمال حضورش روی نیمکت تیم ملی، اظهار کرد: در 
رابطه با این موضوع با ما صحبتی انجام نشده و باید نظر 
قلعه نویی را در این باره پرسید.مسعودتابش ادامه داد: 
قعله نویی در این باره با من صحبتی انجام نداده است، 
ایشان با باشگاه سپاهان قرار داد دارد و فقط در باره این 
موضوع شــنیده ایم و اکنون نظری در این مورد ندارم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به سوال اینکه آیا با 
هیئت مدیره باشگاه به مشکل برخورده اید؟ پاسخ داد: 
این موضوعات خیالبافی و شایعه است، هیچ مشکلی 
با هیئت مدیره باشگاه سپاهان وجود ندارد، ما در هیئت 
مدیره مشکلی نداریم و هماهنگ هستیم. از شنیدن 
برخی شایعات تعجب می کنم و علت آن را نمی دانم این 
صحبت ها توهماتی است که عده ای می زنند و باید به 
آن ها گفت زهی خیال باطل!تابش در رابطه با بازی های 

تدارکاتی تیم سپاهان اضافه کرد: بازی های تدارکاتی 
خارجی از کشور همه تیم ها لغو شــد، تراکتور باشگاه 
خصوصی است و همه چیز در اختیار خودشان است، اما 
باشگاه سپاهان روند متفاوتی دارد. بازی های تیم های 
دیگر نیز لغو شد.وی با بیان اینکه باشگاه در حال رایزنی 
برای جذب بازیکنان دیگر هستیم، افزود: قلعه نویی 
نیز در صحبتی که انجام داد نیز بیان کرد که از بازیکنان 
خارجی تیم راضی هستیم، پاتوسی را مد نظر داشتیم. 
تیم ما در صورتی می تواند یــک بازیکن آفریقایی را به 
تیم اضافه کند که یکی از بازیکنان خارجی تیم را حذف 
کنیم، این جزو قوانین است.مدیر عامل باشگاه سپاهان 
ادامه داد: سرمربی تیم گفته است که به هر سه بازیکن 
خارجی احتیاج داریم، با نظر کادر فنی بازیکن مد نظر را 
به کار می گیریم و اگر غیر از قوانین کاری انجام دهیم، 
محروم می شویم.تابش افزود: با پاتوسی و باشگاهش 

صحبت هایی را انجام دادیم؛ اما منع قانونی برای جذب 
بازیکن خارجی داشتیم و نتوانستیم این بازیکن را به 
تیم اضافه کنیم. در سپاهان جایی برای بازیکن خارجی 
وجود نداشت.وی در رابطه با بازیکنانی که مد نظر تیم 
اســت گفت: خرید بازیکنان با نظــر کادر فنی انجام 
می شود؛ اما بازیکنانی که مد نظر داریم در خط حمله و 
میانی بازی می کنند. اکنون در حال رایزنی هستیم تا به 
بازیکن مد نظر خود برسیم. مدیرعامل باشگاه سپاهان 
اضافه کرد: برای جذب بازیکنان خوب در تالش هستیم 
و با مشــاهده فیلم و تماس هایی که انجام می شود 
بازیکنان مناسب آسیایی را به تیم اضافه خواهیم کرد. 

واکنش تابش به سرمربی گری قلعه نویی در تیم ملی: 

فعال نظری ندارم!

داور زن شطرنج؛ آخرین 
مهاجر ایرانی!

چهره روز

رکورد جالب »لوکاکو« در اینتر
اینتر دوشنبه شب در هفته هجدهم ســری آ ایتالیا برابر ناپولی قرار گرفت و 3 بر یک میزبانش را 
شکســت داد. روملو لوکاکو در دقایق 14 و 33 گلزنی کرد. تاکنون این آخرین بازی لوکاکو در این 
فصل بوده است که با دو گلی که توانست 
در این دیدار به ثمر برساند، شمار گل های 
خود را در لیگ ایتالیا به عدد 14 رساند.

چیرو ایموبیله با زدن 1۹ گل در 17 بازی 
توانسته است بهتر از لوکاکو در امر گلزنی 
عمل کند. نکته جالب توجه اینکه لوکاکو 
در فصل قبل تنها توانســته بــود 12 گل 
در کل فصل به ثمر برســاند ولی او تا به 
اینجا در حالی که نیمی از فصل را سپری 
کرده ایم، توانسته به اندازه کل فصل قبل 
گلزنی کند.آنتونیو کونته که خیلی پافشاری کرد تا این بازیکن را از منچستریونایتد به خدمت بگیرد، 
توانسته است لوکاکو را احیا کند و او حاال نه تنها به گلزن اول تیمش تبدیل شده است بلکه از شانس 
های اصلی آقای گلی در فوتبال ایتالیا نیز محسوب می شود.در تاریخ اینتر نیز سابقه نداشته است 
بازیکنی بعد از 1۸ هفته از رقابت ها موفق به زدن این تعداد گل شود و این موضوع به خوبی ارزش 

کار بزرگ این بازیکن را در این فصل مشخص می کند. 

مصدومیت »هری مگوایر« جدی نیست
هری مگوایر، مدافع ملی پوش ســابق تیم لسترســیتی با قراردادی به ارزش ۸0 میلیون پوند به 
منچستریونایتد پیوســت تا گران ترین مدافع تاریخ فوتبال لقب گیرد. او در تیم جدید خود فراز و 
نشیب زیادی داشته است ولی حضور او در زمین باعث می شود خط دفاعی یونایتد مستحکم تر از 
قبل شود.این بازیکن در بازی برابر منچسترسیتی در نیمه نهایی جام اتحادیه غایب بود و همین یکی 
از دالیلی بود که اشتباهات زیادی از سوی فیل جونز و ویکتور لیندلوف رخ داد و باعث شد یونایتد در 
خانه با نتیجه 3 بر یک برابر سیتی شکست بخورد.در حالی که گفته می شد مصدومیت این بازیکن 
جدی است و او تا هفته ها نمی تواند تیمش را همراهی کند، این بازیکن خود را به تمرینات تیمش 
رساند و نشان داد از آمادگی باالیی برخوردار است و آن طور که مربی های یونایتد اعالم کردند مگوایر 
حتی می تواند در دیدار این هفته تیمش در لیگ برتر برابر نوریچ به میدان برود.باید دید سولسشایر 
در این دیدار ریســک می کند و به مگوایر بازی می دهد یا او را برای بازی تکراری با ولورهمپتون در 

جام حذفی انگلیس نگه می دارد.

مخالفت مسی و سوارس با اخراج »والورده« از بارسلونا!
لیونل مسی بعد از شکست در نیمه نهایی سوپرجام اسپانیا برابر اتلتیکومادرید با حمایت از ارنستو 
والورده که خطر اخراج از این تیم را حس می کند، گفت: ما کامال به ارنستو والورده ایمان داریم و از 
او حمایت می کنیم. این طبیعی است که وقتی تیم نتیجه نمی گیرد با به اهداف خود نمی رسید و 
مثل قبل بازی نمی کند مورد انتقاد قرار گیرد و چنین صحبت هایی مبنی بر اخراج سرمربی نیز بیان 
شود. نمی توانیم اشتباهات بچه گانه انجام دهیم. مدت هاست که تیم ما با مشکل بازی می کند. ما 
تا دقیقه ۸0 بازی توانستیم بر بازی مسلط باشیم و برنده بازی بودیم ولی اشتباهات بچه گانه ای که 
انجام دادیم باعث شدند تا نتوانیم نتیجه را حفظ کنیم .همچنین لوئیس سوارس، مهاجم اروگوئه ای 
بارسلونا نیز گفت: مربی تیم ما به هیچ وجه سزاوار سرزنش نیست و آینده او در قبال باشگاه است. 
او تمام تالش خود را برای این دیدار و سایر بازی ها انجام داده است و بازیکنان همه حامی او هستند 

و فکر نمی کنم او نقشی در این شکست داشته باشد.

فوتبال جهان

بعد از انتشــار عکس های بی حجاب شهره 
بیــات، ســرداور زن ایرانــی در مســابقات 
قهرمانی جهان حواشــی زیادی پیش آمد. 
پیش از این پدر بیات در گفت و گو با ایســنا 
اظهار کــرده بود که عکس هــای بی حجاب 
دخترش شیطنت عکاسان بوده و او قصدی از 
این موضوع نداشته و از این عکس ها تعجب 
کرده اســت.  در حالی پیش از این، پدر این 
داور بین المللی شــطرنج ایران این گفته ها 
را مطرح کرد که این داور زن ایرانی پنجشنبه 
شــب نیز باردیگر در رقابت هــای  قهرمانی 
بانوان بدون حجــاب داوری کرد، موضوعی 
که حکایت از عدم بازگشت او به ایران دارد.

پدرشهره بیات صبح جمعه 20 دی در گفت و 
گویی ضمن تایید مهاجرت و عدم بازگشت 
دخترش گفت: »مصاحبــه قبلی من عین 
واقعیت بود؛ اما در این مدت مسائلی بین ما 
مطرح شد که او نگران ادامه فعالیتش شده 
بود لذا تصمیم گرفت که به کشور بازنگردد و 
با کمک فدراسیون جهانی، ماندنش در یک 
کشور دیگر را دنبال کند.« وی گفت: »باتوجه 
به تالش های زیادی که من و مادرش و حتی 
رییس فدراسیون ایران انجام دادیم تا او به 
ایران برگردد اما دخترم حاضر به برگشــت 
نیست. من ســه روز تالش کردم که برگردد 
ولی او این تصمیم را ندارد . تمام تالش ها را 
انجام دادیم و خودش به این نتیجه رسیده 
که برنگردد چون برایش بهتر اســت. من به 
عنوان پدر تا یک جایی می توانســتم اصرار 
کنم. دختــرم ازدواج کــرده و برای خودش 
تصمیم می گیــرد و من نمی توانــم برای او 

تصمیم بگیرم.«

برخی نیامده می روند، برخی می آیند و اصرار بر ماندن 
می کنند و تعدادی هم کج دار و مریز به بودن در چنین 
سطحی ادامه می دهند تا تنها نام استقالل بر سرشان 
تکراری  و قصه  نیست  استقالل  داستان  این  باشد. 
تیم های بزرگ و پرطرفدار )میلیونی( است که مشخص 

می کند هر بازیکنی ظرفیت بودن زیر این همه نگاه را ندارد

در حاشیه
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نوآوری جالب 
ژاپنی ها برای 
المپیک توکیو

تختخواب های ورزشکاران در 
بازی های المپیک 2020 توکیو 
از مقواهــای محکم ســاخته 
شده است.بر اســاس اعالم 
تاکاشــی کیتاجیما، مدیرکل 
دهکــده ورزشــکاران، ایــن 
تختخواب ها می تواند تا وزن 

200 کیلو را تحمل کند.
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شهردار اصفهان خبر داد:

تبدیل کارت منزلت به کارت شهروندی
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شــهردار پاسخگو« با تسلیت ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( و شهادت سردار سلیمانی و همرزمان ایشان به ملت ایران، اظهار کرد: با توجه به اهمیت آینده 
شهر اصفهان برای مدیریت شهری، مطالعات و پژوهش در حوزه شهری آغاز شده و مدیران و کارشناسان 
شهری در حال تدوین سند آینده نگاری اصفهان هستند.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه شهر اصفهان در 
ماه های اخیر گرفتار آالینده های جوی بوده است، تصریح کرد: وضعیت جوی شهر تحت تاثیر آالینده  ها 

قرار گرفته بود که با اطالع رسانی گسترده 
از مردم درخواســت شــد بــرای کاهش 
آالینده ها تا حد امکان از وسایل حمل ونقل 
عمومی اســتفاده کنند.وی خاطرنشــان 
کرد: تعامل بین مردم و مدیریت شهری 
باعث شــد روزانه بیش از  ۶۰۰ هزار نفر از 
شهروندان اصفهانی با اتوبوس در شهر جا 
به جا شوند و شاهد افزایش ۱۵ درصدی 
مســافران اتوبوس های شهر باشیم؛ این 
آمارها نشــان از وجود گفتمان واحد بین 

مدیران شهری و شهروندان در راستای کاهش مشکالت و آالینده ها داشت و البته نتیجه بخش نیز بود.
نوروزی با بیان اینکه در آینده نزدیک کارت منزلت به کارت شهروندی تبدیل می شود، تصریح کرد: کارت 
منزلت شهروندی برای پنج گروه بازنشستگان، سالمندان )افراد باالی ۶۰ سال(، جانبازان، معلوالن و 
زنان سرپرست خانوار برای ارائه خدمات متنوع به آنان در نظر گرفته شده است.وی افزود: در حال حاضر 
میزان معافیت و پرداخت هزینه های شهروندان دارای کارت های منزلت بر اساس مصوبه شورای شهر 
است، اما سیاست شهرداری این است که برای فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم ضوابطی تدوین 

شود تا کسانی که در بهتر نگه داشتن شهر همت دارند، از امتیازات ویژه ای برخوردار شوند

اصفهان قابلیت رسیدن به جایگاه ۷00 سال گذشته خود را دارد
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در دومین نشست آینده پژوهی با 
عنوان »داستان های باورپذیر از فناوری و آینده شهر« با تســلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت 
زهرا)س( و شهادت سردار قاســم سلیمانی و حادثه تلخ ســقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: 
کارگروه و کمیته آینده پژوهی از اردیبهشت ماه امسال شروع شد که امیدوار هستیم نتایج و برکات 
آن برای آینده شــهر و کشــور مثمرثمر بوده و بتواند اهداف ما را در این مســیر محقق کند.علیرضا 
صادقیان با بیان اینکه در حال تدوین سند جامعی با عنوان سند آینده پژوهی شهر اصفهان با کمک 
نخبگان و برخی اساتید دانشگاه هستیم که در مراحل ابتدایی قرار دارد، تصریح کرد: تالش داریم 
چارچوب مسیری که قرار است در این حوزه طی شود، مشخص و تعریف شده باشد و همه کسانی 
که قرار است در این راه مســئولیت و نقشــی را ایفا کنند، بگنجانیم.صادقیان افزود: در تهیه سند 
آینده پژوهی شهر اصفهان، نشانه های خوبی پیدا شده اســت که امیدوار هستیم دستاورد خوبی 
برای مدیریت شهری باشد و به طور جدی از آن استفاده شود.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان گفت: در ۷۰۰ سال گذشته، شهر اصفهان جزو ۱۰ شهر پرجمعیت دنیا قرار 
داشــت؛ قطعا اصفهان در آن زمان قابلیت هایی را دارا بوده که جمعیت زیادی در این شهر سکونت 
داشته اند، اما در حال حاضر اصفهان در رتبه بندی شــهرهای پرجمعیت قرار ندارد و این به معنای 
پیشرفت شهرهای دنیاست که در این شرایط باید اصفهان از گردونه جانماند.وی خاطرنشان کرد: 
شهر اصفهان ۷۰۰ سال گذشته از بزرگان ما به ارث رسیده و باید حداقل تا هفت سال آینده جایگاه 

خود را پیدا کند چراکه قابلیت رسیدن به جایگاه قبلی خود را دارد.

مراسم گرامیداشت چهاردهمین سالگرد شهید کاظمی و هفتمین روز درگذشت شهید سلیمانی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد؛

به نام مادر برای قاسم به یاد احمد

عصر پنج شنبه گلستان شهدای اصفهان        نرگس طلوعی
میزبان مراسم بزرگداشت دو یار قدیمی 
بود، دو یاری که بعد از ۱4 سال همدیگر را در آغوش کشیدند. یکی سردار 
فاتح خرمشــهر بود و دیگری سردار مقاومت. عشــق و عالقه شان به 
یکدیگر زبانزد بود تا جایی که سردار مقاومت درباره یار دیرینش که ۱9 
دی ۱384 آسمانی شده بود می گفت: »احمد دردت توی سرم بخورد« 
یا در جایی دیگر گفته بود: »فکر می کنید ما هر 2۰۰ سال یک کسی مثل 
احمد را می توانیم داشــته باشــیم؟ امــکان ندارد که شــما فکر کنید 
دانشگاه های ما، دانشکده های ما بتوانند چنین افرادی را تحویل جامعه 
بدهند، نه! احمد عصاره یک شخص بود و آن شخص هم هر چند قرن 
یک بار می آید، او آمد و یک چنین دستاوردی داشت، تمام شد و رفت«.

دوری از احمد برایش سخت و طاقت فرسا شده بود هر چند مانده بود 
که راه باقیمانده احمد و احمدها را ادامه دهد، بارها از خدا طلب شهادت 
کرد تا این که ساعت یک و بیست دقیقه بامداد روز جمعه هفته گذشته 

طی یک حمله تروریستی جام شیرین شهادت را نوشید و به سوی یار 
دیرینش حاج احمد کاظمی شتافت.

و حاال مردم والیتی و قدرشناس اصفهان در ســالگرد شهادت سردار 
فاتح خرمشــهر در کنار مزارش در عرشی ترین نقطه گلستان شهدا کنار 
یکدیگر جمع آمدند تا یاد حاج احمد و حاج قاسم که برای بقای اسالم و 
ارزش های انقالب یک لحظه از پای ننشستند را گرامی بدارند، مراسمی 
که مصادف شده بود با شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا و با غربت 

خاصی عجین شده بود.
 رییس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظــم کل قوا مهمان ویژه 
این مراسم بود که به بیان ویژگی های مشــترک این دو شهید بزرگوار 

پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی در این مراسم گفت: از بسیاری 
از جهات، شهید قاسم ســلیمانی و شــهید احمد کاظمی ویژگی های 
مشــترکی داشــتند. اخالص در کار گروهی، تواضــع و مردمی بودن، 

وارستگی از دنیا و روحیه شهادت طلبی از مهمترین ویژگی های مشترک 
این دو شهید واالمقام بود. وی با اشاره به اینکه مدیریت جهادی یکی 
دیگر از ویژگی های بارز شهید سلیمانی و شهید کاظمی بود، اظهار داشت: 
مدیریت جهادی در برابر مدیریت بروکراتی و تکنوکراتی است. در طول 
عمر باعزت شان در حالی که سختی های زیادی را متحمل شدند و شب 

و روز نداشتند، دست از این مدیریت جهادی برنداشتند.
ســعیدی اضافه کرد: ویژگی دیگری که در این دو شهید مشترک بود، 
مدیریت بحران بود. برخی در شرایط عادی می توانند مدیریت کنند اما 
هنگامی که بحرانی پیش می آید، توان مدیریت و کنترل اوضاع را ندارند؛ 
چیزی که در روحیه شهید سلیمانی وجود نداشت و ایشان متخصص در 
مدیریت بحران بود. به تعبیر مقام معظم رهبری شجاعت در کنار تدبیر 
باید در شخصیت مدیران انقالبی کشور باشد، چرا که در غیر این صورت 
موفقیتی عاید آنها نمی شود. مدیریت بحران باید در دانشگاه ها تدریس 

شود تا شاهد بی برنامگی مسئوالن در شرایط بحرانی نباشیم.
رییس دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه 
امنیت کشور با امنیت منطقه به دســت می آید، گفت: عده ای معترض 
بودند که چرا نیروهای نظامی جمهوری اســالمی باید در کشــورهای 
سوریه، عراق و لبنان مستقر باشند، در حالی که یک مدیر استراتژیک و 
راهبردی همچون شهید قاسم سلیمانی امنیت را فراتر از مرزهای ایران 
می دید و همین موضوع از او یک قهرمان ملی ســاخت. کمتر کســی 

می تواند در مدیریت استراتژیک به پای شهید سلیمانی برسد.
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی و والیت فقیه مهمترین امانت های 
خداوند در این دنیا هستند، گفت: امنیتی که شهید حاج قاسم سلیمانی 
برای ایران به ارمغان آورد از مهمترین دستاوردهای ایشان در راه حفاظت 
از این دو امانت الهی است. دشمنان در غرب کشور عراق و سوریه و در 
شرق کشور افغانستان را اشــغال کردند تا بتوانند انقالب اسالمی را به 
حصار خود درآورند. در اینجا ذهن اســتراتژیک و تکلیف الهی توامان 

ایجاب می کنند که امنیت را در خارج از مرزها جستجو کنیم.
سعیدی افزود: داعش در حال اشغال دمشق و بغداد بود. اگر بغداد و 
دمشق ســقوط می کردند امروز نمی توانستیم شاهد این امنیتی که بر 
ایران حاکم است، باشیم. سردار شهید قاسم سلیمانی با تدبیرهای خود 
مانع از ناامنی در کشور شــد و داعش ناچار به عقب نشینی از مرزهای 
ایران بود. مداحی ســید رضا نریمانی بخش دیگری از این مراسم بود 
که حال و هوای خاصی را در گلستان شــهدا ایجاد کرد و مردم انقالبی 
اصفهان و در سالروز شهادت بانوی دو عالم و به یاد این شهید واال مقام 

بر سر و سینه زدند.

به بهانه برگزاری نمایشگاه لباس »من ایرانیم«؛

دغدغه های طراحان لباس اصفهان چیست؟
برگزاری نمایشگاه لباس »من ایرانیم« فرصت مناســبی برای نشستن پای دردد ل های طراحان 
لباس اصفهان بود.طراحی لباس زنانه با استفاده از نمادها و المان های سنتی فرهنگ ایرانی، جمعی 
از طراحان لباس اصفهان را در نمایشگاه من ایرانیم در سرای عطار گردهم جمع کرد. طراحی لباس 
با استفاده از نمادهای ایرانی-اسالمی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد از 
حالت کلیشه ای و غیرکاربردی گذشته نیز فاصله گرفته باشد.برپایی این نمایشگاه فرصتی فراهم 
کرد تا پای دغدغه های چند طراح لباس 
اصفهانی بنشینیم.هاجر حیدری، یکی 
از این طراحان است که روی مانتویی که 
طراحی کرده از نماد قوس آذر )نماد شهر 
اصفهان( استفاده کرده است. او ۱۵ سال 
است که خیاطی می کند اما از سه سال 
پیش بــه صورت تخصصــی به طراحی 
لباس می پردازد.حیــدری پیش از این 
در نمایشگاه ها و رویداد حرفه ای زیادی 
شــرکت کرده و می گوید عاشق اصفهان 
و لباس های سنتی اســت. او که اخیرا برای کارکنان یک آزمایشگاه فرم اداری طراحی کرده است، 
می گوید: این نمایشگاه ها باید بیشتر برگزار شود. خیلی از خانم  ها این طرح ها را دوست دارند؛ اما از 
برپایی نمایشگاه ها بی خبر هستند و برگزاری این رویدادها باید به صورت وسیع اطالع رسانی شود.

از این طراح لباس درباره مشکالت این حوزه هم می پرسیم که ادامه می دهد: وسایل طراحی بسیار 
گران شــده و باید برای خرید یک ماژیک طراحی نزدیک به 2۰ هزار تومان بپردازم. بیشتر وسایل 
طراحی خارجی هســتند و زمانی که به ســراغ این کار رفتم قیمت همه ابزارها چند برابر شده بود. 
حیدری تاکید می کند که نسبت به گذشته در طراحی لباس پیشرفت زیادی می بیند و امیدوار است 
نمایشگاه های لباس بیشتری برگزار شود تا سایر شهروندان هم از این لباس ها استقبال کنند.افروز 
ابکائی، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نمایشگاه است که طراحی لباس را به صورت آکادمیک 
فرا گرفته و طرحی که به نمایشگاه من ایرانیم ارائه داده، پروژه نهایی دانشگاه اوست. وی می گوید، 
رنگ هایی که در لباس خود استفاده کرده را از پله های شاهی عمارت عالی قاپو الهام گرفته است. 
این طراح لباس اضافه می کند: پشت لباس از تکنیک چاپ استفاده شده که آن هم از تاالر موسیقی 
عالی قاپو برداشت شده است. در قســمت جلوی لباس نیز از قوس های ورودی این عمارت الهام 
گرفته ام. در کل، لباسی که طراحی کرده ام الهام گرفته از لباس زنان عصر صفویه است. لباس آنها 
بلند بوده و همیشه زیر تن پوش اصلی لباس دیگری بر تن داشته اند. ابکائی ادامه می دهد: بیشتر 
به طراحی لباس های مدرن عالقه داشتم؛ اما تاریخ ایران آن قدر جذاب است که نسبت به کارهای 
مدرن پتانسیل بیشتری دارد.بهارک فاتحی، طراح دیگری اســت که در دو لباسی که به نمایشگاه 
ارائه داده از نمادهای مسجد شیخ لطف ا... و فرش تبریز استفاده کرده است.او طرح های مدرن و 
سنتی را با هم تلفیق کرده تا ترکیبی امروزی باشد و مردم را به خرید آنها ترغیب کند.این طراح لباس 
می گوید: مغازه هایی که این طرح ها را ارائه می کنند خیلی کم است و استفاده از لباس های سنتی 
هنوز در اصفهان جا نیفتاده است.فاتحی ادامه می دهد: متاسفانه تولیدکنندگان به طراحان لباس 
اعتماد نمی کنند. خیلی از طراحان لباس ســرمایه کافی برای عرضه طرح های خود به بازار ندارند. 
آینده بازار را هم نمی توان پیش بینی کرد و برخی مغازه هایی که این لباس ها را می فروختند پس از 
مدتی بسته شــده اند، در حالی که اگر از طراحان خالق حمایت شوند حتی می توان این لباس ها را 
به خارج از کشور صادر کرد.گفتنی است؛ نمایشگاه لباس من ایرانیم از 24 تا 2۶ آذرماه و به همت 
دفتر تخصصی بانوان آفتاب سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و موسسه مد و 

لباس دانش آرا در سرای عطار برگزار شد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهذره بین

اجتناب و کاهش تولید 
پسماند، سرفصل 

آموزش ها در اصفهان
سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند 
شهرداری اصفهان با اشاره به سیاست های 
آموزشی در راستای مدیریت بهینه پسماند، 
گفت: در راســتای فعالیت های آموزشــی 
خود، رویکرد خود را ارتقا داده ایم و تولیدات 
و اقدامات خود را بر سطوح متعالی متمرکز 
کرده ایم. وی اظهارکرد: این هرم را به عنوان 
نقشــه راه خود قرار داده ایم که در این راستا 
تغییر نگرش نسبت به پســماندها در رأس 
آن قــرار دارد تا فکــر و رویکرد شــهروندان 
اصالح شــود.محمد صادقی افزود: دومین 
رویکــرد اولویــت دار در این هــرم اجتناب 
اســت و باید تمام فرآیندهــا و فعالیت ها 
به سمتی هدایت شــود که از تولید پسماند 
جلوگیری شــود که این خود نیازمند تغییر 
نگرش است.سرپرست ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه دیگر 
رویکردهایی که در مسیر آموزش مورد تاکید 
اســت، عنوان کرد: کاهش تولید پســماند، 
بازمصرف، دوباره شارژ کردن، تغییر کاربری 
و تعمیر کــردن از جمله دیگر ســطوح این 
هرم اســت که هر کدام به اقتضای شرایط و 
اقالم مورد استفاده شــهروند قابل اجراست 
و در صدد آن هســتیم تا در قالب تکنیک ها 
و ابزارهای متنوع آموزشــی، هر کدام از این 
موارد را به شــهروندان تفیهــم کنیم.وی با 
اشاره به تهیه و طراحی مجموعه بروشورهای 
تفکیک ، تصریح کرد: محتوای این مجموعه 
بروشورها با محوریت هرم مدیریت پسماند 
تهیه شده و هم اکنون در حال طراحی است و 
به زودی در میان شهروندان اصفهانی توزیع 
خواهد شد.صادقی افزود: در این بروشورها 
مجموعــه ای از توضیحــات و راهکارهــای 
ســاده برای اجتناب از تولید پسماند، نحوه 
کاهش پسماندها، استفاده مجدد از اقالم، 
شــارژ دوباره یا دوباره پر کردن، تعمیر لوازم 
و مواردی از این دســت در اختیار شهروندان 
قرار گرفته تا پس از مطالعه بتوانند رفتارهای 

درست و بهتری از خود بروز دهند .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

خرید 8 دستگاه شاسی اسکانیای فوق مدرن برای آتش نشانی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: تعداد پنج دستگاه از شاســی اسکانیای فوق مدرن به اصفهان رسیده و سه 

دستگاه دیگر نیز به زودی تحویل داده خواهد شد.
آتشپاد محسن گالبی افزود: پس از گذراندن مراحل قانونی و در این شرایط سخت اقتصادی با حمایت شهردار اصفهان و موافقت اعضای هیئت مدیره سازمان 
آتش نشانی و شورای اسالمی شهر و البته رایزنی های طوالنی مدت توسط سازمان آتش نشانی، پنج دستگاه خودروی فوق سنگین به اصفهان رسیده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: کاربری این خودروها اطفائیه است و قابلیت اطفای حریق در حرکت را نیز 
دارد.وی اظهار امیدواری کرد که با این اقدام بتوانیم برای شهروندان در راستای ایجاد بســتری ایمن تر و آرامش خاطر بیشتر به لحاظ برخورداری از شهری 
تاب آور در برابر حریق و حوادث گام بلند دیگری برداریم.آتشــپاد گالبی با بیان اینکه در یک سال اخیر برای افزایش امکانات آتش نشانی و تجهیزات ایمنی 
شهر اقدامات خوبی شده است، افزود: آتش نشانی اصفهان در تراز نخست آتش نشانی های کشور قرار دارد و در این جایگاه باقی خواهد ماند چرا که در دنیا 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.

سید جواد لقمانی – شهردار حبیب آبادم الف:723593

آگهی مناقصه

شهرداری حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر حبیب آباد نسبت به خرید دیوار پیش ساخته بتنی جهت دیوارکشی پارک جنگلی با اعتباری به 
مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقیقی 
یا حقوقی مســتقل و رزومه کاری منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین دارای توانایی الزم جهت انجام موضوع مناقصه باشند. از واجدین شرایط دعوت می 
شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/۱۰/2۶ به واحد در آمد شهرداری حبیب آباد مراجعه نمایند.

چاپ اول: 98/۱۰/۱۶          چاپ دوم: 98/۱۰/2۱ 

شهرداری حبیب آباد 

نوبت دوم

   حسن حجتی – شهردار دولت آبادم الف:728174

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به بهره برداری از مکان و فضاهای 
مورد نظر خود جهت نصب پایه تابلو تبلیغاتی از طریــق برگزاری مزایده عمومی 

اقدام نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری : روز پنجشنبه مورخ 98/۱۱/۱۰

گشایش پاکت ها : روز شنبه مورخ 98/۱۱/۱2
 محــل دریافــت اســناد :دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی – پایــگاه اینترنتی 

 www.dolatabadcity.ir  تلفن : ۰3۱-4۵822۰۱۰

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

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 4433 مــورخ 9۷/۱۱/29 
شــورای محترم اســالمی شــهر، عملیات خرید و حمل و پخش آســفالت جهت معابر 
ســطح شــهر را با مجموع برآورد اولیه بــه مبلــغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتســاب ما 
به التفــاوت قیــر، از محــل اعتبــارات عمرانی ســال ۱398 شــهرداری بصــورت تنی 
 و بــر اســاس کمتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگذار 

نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه 
و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناســب با موضوع مناقصه بوده و دارای 
صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مناقصه با همراه داشتن مدارک و رزومه 

شرکت، تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 98/۱۱/۰۶ به امور قراردادهای شهرداری 
نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی 
فیش واریزی به حساب سپرده شماره ۰۱۰4۵44۱۵۰۰۰2 شهرداری نجف آباد و یا معادل 
آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:728081

نوبت اول

نوبت اول
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آن چــه در ادامــه فهرســت  مهسا احمدی
می شود، رازهای موفقیت در 
زندگی است که کمک می کنند نگرشی موفقیت طلب ایجاد 
کنید. به کار بستن این موارد به صورت مداوم بهترین فرصت 
را برایتــان فراهــم خواهــد آورد تا بــه آن چــه در زندگی 

می خواهید دست پیدا کنید.

4- اقدام بزرگ، همیشه موثرترین راه موفقیت نیست
بر عکس باور رایجی کــه »اقدام بــزرگ« باعث موفقیت 
سریع تر می شود، معتقدم یکی از توصیه های کلیدی برای 
موفقیت اراده ما برای انجام عملی پایدار و همســو است. 
موفقیت زمانی حاصل می شود که از منطقه امن تان پا بیرون 
بگذارید؛ اما نه همیشه با انجام اقدامات بزرگ. برای عده ای، 
به خاطر هر چیز دیگری که برای شــان در زندگی ارزشمند 
اســت، این می تواند منکوب کننده به نظر برسد. در نتیجه 
یا آن را به تأخیر می اندازید یا به صورت ناکارآمد انجامش 
می دهید. مثاًل فرض کنیم می خواهید پایگاه مشتریان تان 
را تا 10٪ افزایش دهید و با شبکه سازی شروع می کنید. پس 
از 6 امین رویداد شبکه سازی بعد از دو هفته خسته و آزرده 
می شوید، چون برای انجام هیچ کار دیگری زمان نداشته اید. 

به عالوه، مشتریان بیشتری را که دنبالش بوده اید هم پیدا 
نکرده ایــد. از ورزش تان و دیدار با دوســتان هم که زده اید! 
انرژی تان بعد از حدود 4 امین رویــداد فروکش می کند و 
این بر نحوه عملکرد شما تأثیر می گذارد. در این مثال اقدام 
»بزرگ« کارســاز نشد چون اقدامات شــما به طور کامل با 

ارزش ها یا حتی اهداف تان متحد نبودند.

5- بدون آنکه مدام خودتان را سرزنش 
کنید به تفکر و مطالعه بپردازید

تأمل و تفکر یکی از حیاتی ترین توصیه های دســتیابی به 
موفقیت اســت. با وجود این، یکــی از مولفه های کلیدی 
است که اغلب در تالش برای شتابان رسیدن به خط پایان 
فراموش می شود. دو مورد از اصول پایه ای موفقیت داشتن 

»آگاهی حســی« و »انعطاف پذیری رفتاری« است. این 
یعنی برای هر اقدامی که انجام می دهیم، باید نســبت به 
آنچه کارساز بوده اســت آگاهی مان را حفظ کنیم و سپس 
برای تغییر آنچه برای رســیدن به نتیجــه مطلوب مان باید 
انجام دهیم، آماده کنیم. تأمل و تفکر به شما کمک می کند 
این کار را به خوبی انجــام دهید؛ اما ترس از شکســت، یا 
ترس از جا ماندن باعث می شــود آدم ها این فرآیند بسیار 
مهم را حذف کنند. شــتاب و عجله برای رسیدن به چیزی، 
باعث می شود آن بارقه امید اصل کاری را که می تواند واقعًا 
تأثیر گذار باشــد از دســت بدهیم. اینکه یدون توقف برای 
بررسی میزان پیشرفت مان کورکورانه و با تمام قدرت پیش 
برویم، احمقانه است. باالخره، بدون آنکه ابتدا به آینه نگاه 
نکنیم و عقب خــودرو را چک نکنیم هیچ وقت به راســت 
نمی پیچیم. فقط یک نگاه ســریع ما را قادر می سازد تا پی 
ببریم آیا به انجام تنظیم سرعت نیاز داریم یا اینکه به مرحله 
بعدی باید رو بیاوریم. همچنین مهم است که موقع تأمل و 
تفکر کردن با خودتان مهربان باشــید. انتقاد مدام کردن از 
خودتان اصاًل چیز خوبی نیست. در واقع، انگیزه تان را پایین 
 می آورد و باعث می شود کار کردن با تمام قوا برای تان دشوار 

شود.

آشپزی ساندویچ 
پنیر و پیاز کاراملی

 مواد الزم: کره یک قاشــق ســوپ خوری، نان )نان خمیرترش یا 
بریوش( 4 برش، پنیر چدار 4 ورق، کلم برگ یک فنجان، روغن نباتی 2 قاشق 

چای خوری، پیاز )نازک حلقه شده( یک عدد، نمک یک قاشق چای خوری، فلفل 
سیاه 8/1 قاشق چای خوری، شکر 2 قاشق ســوپ خوری، سرکه بالزامیک یک چهارم 

فنجان
طرز تهیه: روغن نباتی را در یک روغن دان متوسط روی شعله نسبتًا پایین داغ کنید. پیاز حلقه 

شده، نمک و فلفل را اضافه کنید و 10 دقیقه بپزید و گاهی هم بزنید تا پیازها نرم شوند. شکر را اضافه 
کنید و 5 دقیقه دیگر پیازها را بپزید. سرکه بالزامیک را اضافه کرده و شعله را کمتر کنید. 15 دقیقه به 
پختن ادامه بدهید و گاهی هم بزنید تا پیاز کاماًل نرم و خشک شود. روی یک طرف هر چهار برش 
نان کره بمالید و آن را کنار بگذارید. روی یکی از برش های نان یک ورقه پنیر قرار دهید )روی سمت 
بدون کرٔه نان( و نصف پیاز کاراملی را روی آن بریزید سپس نصف برگ کلم و یک ورقه دیگر پنیر 
روی آن قرار دهید. یک برش نان کره ای دیگر به صورتی که سمت کره مالی شده آن رو به باال 

باشد، روی برگ کلم ها قرار دهید. همین مراحل را برای ساندویچ دوم هم تکرار 
کنید. یک تابه بزرگ را روی شعله متوسط داغ کنید. هر ساندویچ را داخل تابه 
قرار دهید و بپزید تا نان تست و طالیی شود و پنیر شروع به آب شدن کند. 

ساندویچ را یک مرتبه برگردانید و سرخ کنید تا آن طرف نان هم 
تست شود. سپس برش دهید و بالفاصله سرو کنید.

رازهای موفقیت در زندگی برای رسیدن به آرزوها )3(

پرتره چهره های سیاسی معاصر مستند خبر
می شود

»کامیون« با بازی نیکی کریمی به 
جشنواره هند می رود

مهدی مطهر، مدیر خانه مســتند انقالب اســالمی بیان کرد: 
سیاســت کلی ما در خانه مستند این اســت که حتی اگر در 
خصوص چهره های شاخص تاریخ سیاسی معاصر که نسبت 
به رفتار و پیشینه فکری آنها نقدی داریم نیز فحاشی نکنیم و 
به واسطه همین نگاه بسیاری از مستند پرتره های خانه مستند 
با استقبال چهره های شاخص از طیف های مختلف سیاسی و 

اجتماعی روبه رو بوده است.

پس از موفقیــت در جشــنواره های آمیانز فرانســه، دهوک 
کردستان و فجر ایران، فیلم سینمایی »کامیون« به نویسندگی 
و کارگردانی کامبوزیــا پرتوی و بازی ســعید آقاخانی و نیکی 
کریمی به هند می رود. بهروز چاهــل، مجری طرح این فیلم  
اعالم کرد: »قرار اســت یکشــنبه 22 دی ، نشســتی خبری 
به صورت تخصصــی پیرامون این فیلم ایرانی در شــهر کلکته 

هندوستان برگزار شود. 

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت فوالد مبارکه اصفهان پیش از ظهر چهارشنبه 
با حضور بیش از 63 درصد ســهامداران این شرکت برگزار شــد. ابتدای جلسه 
گزارشاتی از جمله مقایسه بین ســرمایه گذاری در فوالد مبارکه و بازار ارز توسط 
حمیدرضا عظیمیان، نماینده هیئت مدیره شــرکت فــوالد مبارکه برای حضار و 
سهامداران ارائه شد. پس از آن پیشنهاد افزایش سرمایه از 13 هزار میلیارد تومان 
به 20 هزار میلیارد تومان از سوی نماینده هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح 
شد که با موافقت حضار همراه بود و نهایتًا این طرح تصویب شد؛ ادامه این جلسه 

به قرائت گزارش حسابرس و پرسش و پاسخ سهامداران اختصاص داشت.
حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در این جلســه با 
تسلیت شهادت سردار سرافراز سپاه اسالم حاج قاسم سلیمانی در پاسخ به سؤال 
یکی از سهامداران در خصوص تأثیر شــرایط خاص کنونی منطقه بر بازار بورس و 
ارزش سهام خود اظهار کرد: موضوع ترور به خودی خود مسئله نکوهیده ای است 
و اگر این ترور توسط یک دولت با هزاران کیلومتر فاصله انجام شود بیش از پیش 
محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: این حادثه تلخ و ظالمانه هیجانی در بازار بورس 
به وجود آورد، اقداماتی مانند حمایت از ســهام توکا و دیگر راهکارهای عملیاتی 
جهت حفظ ارزش ســهام در مقابل این هیجان انجام شــد. مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: توصیه ما به سهامداران این است که در این شرایط 
حساس با صبر و خویشتنداری از کنار هیجان ها و تنش های لحظه ای عبور کنند 
تا به روزهای آرام در آینده نزدیک برسیم. عظیمیان در پاسخ به سهامدار دیگری 
درخصوص وضعیت صادرات این شرکت نسبت به گذشته تصریح کرد: دشمن در 
حال فعالیت علیه کشور ماست و چهره واقعی خود را با ترور سردار شهید سلیمانی 
به ملت نشان داد؛ به هر حال شرکت فوالد مبارکه اصفهان که از طرف آمریکا، یک 

شرکت تروریستی نام گرفته است با مشکالتی روبه رو شده اما تسلیم تحریم ها 
نشــده و با وجود این مشکالت شــرکت فوالد مبارکه طی ۹ ماه گذشته موفق به 
صدور بیش از یک میلیون و 100 هزار تن ماده شده که نسبت به گذشته افزایش 
20 درصدی صادرات را داشته است. در ادامه جلسه، پیشنهاد تغییر سال مالی از 
سوی نماینده هیئت مدیره شرکت و دبیر مجمع مطرح شد که با مخالفت نماینده 
ایمیدرو روبه رو شده و این طرح تصویب نشد. در این بخش یکی از حضار که خود 
را بازنشسته شرکت معرفی کرده بود شروع به ابراز ناراحتی و اعتراض کرد که از 
سوی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه قول پیگیری به او داده شد. در ادامه حضار و 
سهامداران با اضافه کردن روزنامه ایران به روزنامه های کثیراالنتشار موافقت کردند 
و نوبت به بررسی پیشنهاد افزایش کمک های شرکت به سازمان ها و دستگاه های 

خواهان مساعدت رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، طی مراسمی که با حضور 
مدیرعامل، معاونین وی و جمعی از کارکنان برگزار شد، با قرائت حکمی از سوی 
مهندس علوی مدیرعامل شرکت، محمدعلی کرامتی تودیع و شهرام شفیعی به 
عنوان سرپرست جدید این امور معرفی و منصوب شد. در این مراسم، مهندس 
علوی، ضمن تقدیراز زحمات محمدعلی کرامتی که عالوه بر ریاست امور حقوقی 
سرپرستی امور قراردادها را نیز بر عهده داشت، گفت: داشتن مهارت های انسانی، 
مهارت فنی و ادراکی سه عنصر الزم برای یک مدیر است و رمز موفقیت ربیس یک 
مجموعه در کنار مدیریت امور و برنامه ریزی و تعیین اهداف، همدلی با زیردستان 
خود، مدارا و رأفت با ارباب رجوع و مشتریان خود است. مدیر عامل شرکت گاز 
استان اصفهان، با تاکید برضرورت مهارت انسانی، افزود: یکی از کارکردهای مهم 
مهارت انسانی که یک مدیر باید داشته باشد، ایجاد فرصت رشد و ترقی و بستر 
شادابی و نشاط برای دیگران است، مدیر با این مهارت می تواند هم خودش رشد 
کند و هم فرصت ترقی زیردستانش را فراهم آورد. مهندس علوی، گفت: یک مدیر 
موفق باید تدبیر الزم را داشته باشد و متناسب با شرایط جامعه دانش فنی خود 
را به روز رسانی کند تا بتواند تصمیمات درستی را اتخاذ کند. وی، با اشاره به پیش 
ارزیابی شرکت برای حضور در ســومین جایزه سرآمدی و بهبود شرکت ملی گاز 
ایران، گفت: تا دستیابی به استراتژی های شرکت، خیلی فاصله داریم و برای اینکه 
همواره به عنوان یک شرکت متعالی و سرآمد مطرح باشیم نیاز است که با تالش 

شبانه روزی با تعریف و پیگیری پروژه های بهبود در دستیابی به استراتژی های 
دو گانه شــرکت )ســرآمدی در عملیات – ارتقای بهره وری( اقــدام کنیم. وی، 
تصریح کرد: شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی از شرکت های مهم در سطح 
استان محسوب می شود که عالوه بر داشــتن جایگاه خاص، تأمین کننده عمده 
سوخت استان در بخش خانگی، تجاری و صنعت است. مهندس علوی، در پایان 
برای تمام همکاران و دســت اندرکاران خانواده بزرگ شرکت گاز استان اصفهان 

سربلندی و توفیق روز افزون آرزو کرد.

معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: رکود موجود در بازار 

داخلی در ذوب آهن تاثیری ندارد، چراکه از سه سال پیش شرکت به صورت 

تدریجی به میزان صادراتش افزوده و هم اکنون توانسته کاهش تقاضای 

داخلی را از طریق صادرات جبران کند، از این رو پیش بینی می شود تا پایان 

سال یک میلیون و صد هزار تن صادرات محصوالت فوالدی داشته باشیم.

 معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: رکود موجود در بازار 

داخلی در ذوب آهن تاثیری ندارد، چراکه از سه سال پیش شرکت به صورت 

تدریجی به میزان صادراتش افزوده و هم اکنون توانسته کاهش تقاضای 

داخلی را از طریق صادرات جبران کند، از این رو پیش بینی می شود تا پایان 

سال یک میلیون و صد هزار تن صادرات محصوالت فوالدی داشته باشیم. 

معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه مهم ترین 

مشــکل تولید فوالد خــام مواد 

اولیه آهن دار است، اظهار کرد: در 

حال حاضر همه تولیدکننده های 

فوالد با مشــکل تأمین ســنگ 

آهن مواجه هســتند و از آنجایی 

که شــرکت ذوب آهن ســنگ 

آهن دانه بندی خاص اســتفاده 

می کند، مشــکالت بیشتری با 

تأمین مواد اولیــه دارد، از این رو 

باید تعرفه های صادرات ســنگ 

آهن خام در کشــور بــه گونه ای 

باشد که به اندازه کافی بازدارنده 

بوده و از طرف دیگر برای کارخانه های بزرگ فوالدی سهمبه سنگ آهن در 

نظر گرفته شود، البته امسال دولت سهمیه ای حدود یک میلیون و 750 هزار 

تن سنگ آهن از معادن چاه گز و سنگان سهمیه تخصیص داده که حدود 

40 درصد از نیاز شــرکت ذوب آهن را تأمین کرده و بقیه نیاز مواد اولیه را با 

کیفیت پایین تر و با دردسر از بازار آزاد تأمین می کند که عالوه بر اینکه کیفیت 

محصوالت بازار آزاد پایین تر است، گران تر نیز خواهد بود.

مهرداد توالئیان با بیان اینکه پیشــنهاد تحویل پهنه معدنی به شرکت ذب 

آهن پش از این مطرح شده بود و االن وضعیت آن مشخص نیست، گفت: 

تا مرحله ای پیش رفت و اجرایی نشد، به نظر می رسد که در یک سال آینده 

این اتفاق نخواهد افتاد، اما از آنجایی که اختصاص یک معدن به شــرکت 

ذوب آهن باعث تأمین پایدار معدن و رونق تولید محصوالت این شــرکت 

می شود، برنامه ریزی برای تحققان یک گام مؤثر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در بخش تولید محصوالت جدید، شــرکت ذوب آهن 

اقداماتی را آغاز کرده است، تصریح کرد: چند وقتی است که تولید ورق های 

خاص برای ســازه های فوالدی شروع شــده و در یک ماه گذشته نیز یک 

محموله هزار تنی را تحویل داده ایم و در حال حاضر نیز یک پیشنهاد تولید 

7 هزار تنی داریم که اگر اجرا شود می تواند نقش مهمی در کسب سهمی از 

بازار این محصوالت خاص داشته باشــد. از این رو پیش بینی می کنیم 20 

هزار تن در سال ۹۹ ورق های سازه های فوالدی را بفروشیم.

معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بــر اینکه در حال 

حاضر نزدیک به 50 درصــد از محصوالت خود را صــادر کردیم، اظهار کرد: 

با توجه به اینکه در توســعه صادرات محصوالت فوالدی در سال های اخیر 

موفقیت های خوبی کسب کرده ایم رکود موجود در بازار داخلی جبران شده 

است، چراکه سه سال پیش شرکت ذوب آهن صادراتی نداشت و در این 

مدت به صورت تدریجی به میزان صادرات افزوده است و هم اکنون توانسته 

کاهش تقاضای داخلــی را از طریق صادرات جبران کنــد، از این رو پیش 

بینی می شود تا پایان سال یک میلیون و صد هزار تن صادرات محصوالت 

فوالدی داشته باشیم.

توالئیان با نگاهی به تولید محصوالت جدید این شــرکت تصریح کرد: در 

شــرایط کنونی روی تولید تیر 

آهن های اچ 14 تا اچ 30 که در 

بازار مصرف تقاضــا دارد تمرکز 

باالیی داریم و هم اکنون تولید 

تیرآهن اچ 16 و اچ 20 و اچ 30 

جریــان دارد و به بــازار عرضه 

می کنیم؛ اما برنامه ما این است 

که تیرآهن های بیــن اچ 20 تا 

اچ 30 را در ســال آینده تکمیل 

کنیم، البته در شرایط کنونی نیز 

می توانیم همین محصوالت را 

بر مبنای سفارش تولید و عرضه 

کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بازار میلگرد کارگاه های تولید نورد زیاد است، تصریح 

کرد: از آنجایی که محصوالت نورد با ارزش افزوده کمتر تولید می شــوند و 

استراتژی ما این اســت محصوالت با ارزش افزوده باالتر را تولید کنیم، از 

این رو محصوالت خاص را جایگزین محصوالت بــا ارزش افزوده پایین 

می کنیم.

در دو سال گذشته اقتصاد ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته و حتی برخی 

محصوالت و شــرکت ها را به صورت خاص مورد تحریم قرار داده است، از 

این رو فعالیت برخی شــرکت ها با چالش مواجه شده است، با این حال 

برخی شرکت ها با تدوین اســتراتژی مناسب و توسعه بازار منطقه ای خود 

نه تنها توانسته اند صادرات سال های گذشــته را حفظ کنند، بلکه آن را نیز 

توسعه داده اند. حتی شرکت هایی مانند ذوب آهن با ورود به مقوله تولید 

محصوالت خاص با ارزش افزوده باالتر توانسته است پیشرفت چشمگیری 

در درآمدزایی داشته باشند و این روند ادامه دارد. حال با توجه به اینکه کشور 

در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی قرار دارد چنین رویکردی 

می تواند به افزایش خودکفایی و توسعه اشــتغال نیز کمک کند، از این رو 

دولت باید موانع پیش پای تولیدکننده ها را بــردارد تا تحقق این اهداف با 

سرعت بیشتری انجام شود.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن محصوالت با ارزش افزوده باال را جایگزین تولیدات قبلی می کند
تحریم ها، حریف فوالد نشدند؛

 افزایش 20 درصدی صادرات در سال 98

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

مهارت های انسانی، فنی و ادراکی سه مهارت ضروری یک مدیر
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