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 معاون استاندار می گوید نه تنها توسعه گلخانه ها باعث افزایش آلودگی هوا می شود
 بلکه گاز سوز کردن صنایع هم دردی از مشکل آالینده ها دوا نمی کند؛

700 تن co2  ناقابل!
3

 آرزوی دوری که نزدیک است 
  تکمیل  پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان؛ 
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فرمانده ناجا در مراسم یادواره شهدای 
 روستای نیسیان اردستان: 
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مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری:
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 پدافند غیرعامل تا پایان سال 
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نخستین سالگرد گرامیداشت 27 شهید مدافع سالروز  وفات حضرت ام البنین )س( را تسلیت می گوییم
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 هشدار صندوق بین المللی پول
 در مورد ته کشیدن ثروت کشورهای عربی

صندوق بین المللی پول با تاکید بر انجام سریع اصالحات اقتصادی در کشورهای عرب حاشیه خلیج 
فارس هشــدار داد، ثروت ۲ تریلیون دالری این کشــورها تا ۲۰۳۴ تمام می شود.صندوق بین المللی 
پول طی گزارشــی اعالم کرد تقاضای جهانی نفت زودتر از آنچه تصور می شــود کاهش خواهد یافت و 
شرایط مالی ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس را پیچیده خواهد کرد. این اعضا یک پنجم تولید نفت 
خام جهان را در اختیــار دارند.این صندوق پیش بینی می کند بدون انجــام اصالحات اقتصادی قاطع، 
ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه تا ۲۰۳۴ ثروت خالص خود را از دست می دهند. در این گزارش بیان  
شــده که طی یک دهه بعد از آن هم کل ثروت غیرنفتی این منطقه تمام می شود.عربستان، امارات و 
کویت بزرگ ترین تولیدکنندگان شورای همکاری خلیج فارس و همگی عضو اوپک هستند. خطر ها برای 

کشورهای عضو این شورا که شامل قطر، عمان و بحرین هم می شوند، متفاوت است.

ترکیه، بدقولی کرد
یک مقام ارشد نظامی روسیه اعالم کرد که نیروهای ترکیه در اعتراض به تحوالت ادلب، از حضور در دو 
عملیات اخیر مشترک گشت زنی در ســوریه خودداری کرده اند.ژنرال »یوری بورکنوف« رییس مرکز 
مصالحه روسیه در سوریه می گوید که ارتش ترکیه برای دومین بار در طول هفته جاری میالدی از مشارکت 
در گشت زنی مشترک با ارتش روسیه در سوریه خودداری کرده و این عملیات ها فقط با حضور پلیس 
نظامی روسیه انجام شده اســت.وی تاکید کرد، به خاطر عدم حضور نیروهای ترکیه، پلیس روسیه به 
تنهایی عملیات گشت زنی خود را در منطقه الحسکه انجام داده اســت.این ژنرال روسی تاکید کرد که 
عملیات های اخیر طبق برنامه قبلی و بدون هیچ حادثه ای انجام شده و بالگردهای روسی نیز دو عملیات 

هوایی گشت زنی در دو مسیر انجام داده اند.

کشته شدن سرکرده القاعده در عربستان
رییس جمهوری آمریکا اخبار منتشر شده درباره کشته شــدن رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان را 
تایید کرد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا تایید کرد که»قاسم 
الریمی«، رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان در جریان یک عملیات هوایی واشنگتن در یمن کشته 
شده است.ترامپ در این باره گفت: شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان به رهبری قاسم الریمی مرتکب 
خشونت های غیرقابل تصوری علیه شهروندان یمنی شد و درصدد انجام عملیاتی هایی علیه آمریکا و 
نیروهای ما بود.وی ادامه داد: کشته شدن قاسم الریمی باعث تضعیف هرچه بیشتر شاخه القاعده در 

شبه جزیره عربستان و تشکیالت بین المللی آن خواهد شد.

دولت ایالت پنجاب، گزارش پزشکی نواز شریف را رد کرد
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تســنیم به نقل از داون نیوز، وزارت بهداشت دولت ایالت پنجاب 
پاکستان پس از بررسی گزارش پزشکی »نواز شریف« نخست وزیر سابق پاکستان آن را غیر مستند 
دانسته و رد کردند.دولت ایالت پنجاب در واکنش رسمی خود نسبت به گزارش پزشکی نواز شریف اعالم 
کرد:  گزارش ارسال شده نمی تواند ما را قانع کند که مدت حضور نواز شریف در انگلیس را تمدید کنیم.1۴ 
پزشک مورد اعتماد وزارت بهداشت ایالت پنجاب ضمن برگزاری شورایی تاکید کردند: نواز شریف اگر به 
کمبود پالکت های خونی مبتالست باید آزمایش هایی دقیق تر و مستندتر ارائه کند در غیر این صورت 
مجبور است به پاکستان بازگردد.»راجا بشارت« وزیر دادگســتری ایالت پنجاب گفت: دولت ایالت 
پنجاب از گزارش پزشکی نواز شریف اطمینان ندارد و در صورت عدم اقدام جدی از سوی مسئولین حزب 
نواز مجوز حضور او در خارج از کشور لغو خواهد شد.انتشار تصویر نواز شریف در یک رستوران در لندن با 

افزایش اعتراض ها نسبت به حضور بی دلیل او در انگلیس شده  است.

چیزی نمانده بود تا دوباره فاجعه سرنگونی یک هواپیمای ایرانی به وسیله راکت های نظامی تکرار شود؛ اما این بار اسراییل مقصر بود

فرود به وقت دمشق

خبر فرود اضطراری پرواز تهران-دمشق در  علیرضا کریمیان
پایگاه هوایی »حمیمم« سوریه در ساعات 
ابتدایی بامداد روز گذشته منتشر شد. اندکی پس از این اتفاق که گفته 
می شد به دلیل یک تهدید هوایی صورت گرفته، وزارت دفاع روسیه اعالم 
کرد  به دلیل حمله و تجاوز نظامی جنگنده های رژیم صهیونیســتی به 
دمشــق و فعال شــدن پدافند هوایی ارتش ســوریه، این هواپیمای 
مسافربری که از مبدأ تهران به مقصد دمشق پرواز کرده بود، چیزی با 
هدف قرار داده شــدن فاصله نداشت.ســخنگوی وزارت دفاع روسیه 
می گوید به دلیل حمله جنگنده های رژیم صهیونیســتی به اهدافی در 
دمشق، هواپیمای مســافربری پرواز تهران-دمشــق مجبور به فرود 
اضطــراری در پایــگاه هوایــی روســیه در الذقیــه بود.هواپیمــای 
»ایرباس-۳۲۰« با 1۷۲ سرنشــین، قصد فرود در فرودگاه دمشق را 
داشت که همزمان جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز به اهدافی در این 

شهر حمله کردند.
»ایگور کناشنکوف« ســخنگوی وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه چهار 
فروند جنگنــده »اف-1۶« رژیم صهیونیســتی در ســاعت ۲ بامداد 
پنجشنبه )به وقت محلی( بدون وارد شــدن به حریم هوایی سوریه، 
موشــک هایی را به حومه دمشق شــلیک کردند، گفت: پدافند هوایی 

ســوریه نیز برای مقابله با این حمالت فعال شــد.وی اظهار داشــت 
که به لطــف هدایــت عملیاتی فرودگاه دمشــق و عملکرد سیســتم 
کنترل هوایی روســیه بود که توانســتند این هواپیمــای ایرباس را از 
منطقه تبادل آتش خــارج کــرده و در پایگاه حمیمم فــرود بیاورند.

به نوشته وبگاه شــبکه »ریانووستی« ســخنگوی وزارت دفاع روسیه 
 همچنین افزود کــه این هواپیما هم اکنون به فرودگاه دمشــق منتقل

 شده است.
کناشــنکوف به صورت تلویحی گفت که با وجود مشخص بودن مکان 
هواپیما های مسافربری حین پرواز در سراسر جهان، اما جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی با علم به ایــن موضوع، به دمشــق حمله کردند. 
این اولین بار نیســت که حریم هوایی سوریه توســط اسراییل نقض 
شده اســت؛ اما این بار می توانســت به یک فاجعه تمام عیار تبدیل 
شــود. منابع خبری از جمله یورو نیوز مدعی شده اند هدف از حمالت 
اسراییل به دمشق برخی از مواضع ایرانیان در سوریه بوده و تعدادی از 
نظامیان هم دراین حمالت کشته و زخمی شــده اند. مقامات سوری 
معتقدند همزمانــی این حمالت با تجــاوز ترکیه به این کشــور نوعی 
تضعیف معنادار حکومت ســوریه است. یک منبع مســئول در وزارت 
خارجه ســوریه دالیل همزمانی تجاوز ترکیه به این کشور با تجاوز رژیم 

صهیونیســتی را تبیین کرد. این منبــع  گفته اســت  همزمانی تجاوز 
نظامی ترکیه به خاک سوریه با تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی بیانگر 
هماهنگی آشــکار ترکیه با رژیم صهیونیستی اســت و تجاوز ترکیه به 
سوریه تحت پوشش هوایی رژیم صهیونیســتی صورت گرفته است.

این منبع تاکید کرد که تجاوز ترکیه به ســوریه بیانگر یکی بودن اهداف 
نظام ترکیه و رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریست ها به ویژه جبهه 
 تروریستی النصره و ممانعت از پیشروی ارتش عربی سوریه در ادلب و

 حلب است.
وی گفت: تجاوز نظامی ترکیه به سوریه که همزمان با حمالت اسراییل 
صورت گرفته است نقض آشکار حاکمیت سوریه و نقض آشکار قوانین 
بین المللی به شمار می رود و دیگر برای مردم دنیا مشخص شده که چه 

کسانی از تروریسم در سوریه حمایت می کنند. 
هر چند قرار است نشست آستانه برای بررسی تحوالت خیر سوریه بار 
دیگر تشکیل شود؛ اما اگر ترکیه و اسراییل به حمالت خود ادامه دهند 
احتمال وقوع جنگی دیگر در سوریه و شروع ناآرامی ها قریب الوقوع 
خواهد بود؛ اتفاقی که بار دیگر می تواند ســایه آرامش شکننده در این 
کشور را از میان بردارد، اما این بار این اسراییل است که به جای داعش 

باید تاوان حضور در سوریه را بپردازد.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه تمامی 
کدها و فرکانــس های گلوبــال هــاوک آمریکایی 
رمزگشــایی و برای ایران کامال بی اثر شــده است، از 
انتشار اطالعات جدید از حمله موشکی سپاه به پایگاه 
نظامی آمریکایی عین االســد در آینــده نزدیک خبر 
داد.تصاویر الشــه  هواپیمای بدون سرنشین و فوق 
پیشرفته  جاسوسی و متجاوز  آمریکایی  که در خرداد 
ماه ســال جاری پــس از نقض حریــم هوایی ایران 
به دســت رزمندگان یگان پهپادی نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با سامانه بومی »سوم 
خرداد« منهدم شد، برای نخســتین بار از رسانه ملی 
به تصویر کشیده شد.سردار سرتیپ پاسدار امیر علی 
حاجی زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران 

در محل این رونمایی با اشاره به جزییاتی از ساقط کردن 
این پهپاد فوق پیشــرفته گفت: این پهپاد بزرگ ترین 
هواپیمای جاسوســی بدون سرنشــین جهان است 
و مشــخصات منحصر به فردی دارد. به طور مثال به 
واســطه این که در ارتفاع خیلی باال پرواز می کند قادر 
است بدون محدودیت همه مســیرها را بدون تحت 
تاثیر قرار دادن روت های هوایی از آمریکا پرواز کند و 
به خلیج فارس بیاید. وی  افزود: این پهپاد پیشرفته 
به دلیل این که بسیار بزرگ است از تمامی تجهیزات 
جاسوسی در داخل آن اســتفاده شده است. یعنی نه 
اینکه در فاصله صد کیلومتــری بتوانیم آن را رهگیری 
کنیم بلکه از همین تهران قادر هســتیم تا فاصله چند 
هزار کیلومتری این پهپاد را بی اثر کنیم.وی ادامه داد: 

آمریکایی ها در جریان حمله به عین االسد یک سیلی 
کوچک در حوزه جنگ الکترونیک از ما خوردند.فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین با اشاره به 
خبرهای جدیدی از حمله به پایگاه عین االسد گفت: 
ناگفته ها زیاد است و یک جلسه مستقل می خواهد 
تا مردم عزیز از این حمله بیشــتر مطلع شوند. سردار 
حاجی زاده تصریح کرد: احتمال دارد تا مدتی دیگر در 
رسانه ها بگویند که چند تن از نظامی های آمریکایی 

دچار مرگ خفیف مغزی شده اند. 

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

به زودی اطالعات جدیدی درباره حمله به عین االسد منتشر می کنیم
خبر  روز

وز عکس ر

 یک واکنش طنز 
در انتخابات آمریکا

لیزابت  کنــش ســناتور»ا وا
وارن« یکی از نامزدهای حزب 
دموکــرات بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
 بــه شــخصیت عروســکی

» الیزابــت وارن« در دســت 
یکــی از حامیانــش در یک 
گردهمایی تبلیغاتی این نامزد 
انتخاباتی در شــهر »نشــوا« 

آمریکا

دستور رییس جمهوری برای ارائه الیحه اصالح موضوع 
نظارت بر انتخابات

رییس جمهوری در نامه ای خطاب به معاون اول خود خواستار تهیه و ارائه الیحه ای برای اصالح بخش 
نظارت بر انتخابات شد.در پی نامه حزب اتحاد ملت ایران اسالمی به رییس جمهوری و درخواست ارائه 
الیحه قانونی به مجلس برای همه پرسی در خصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون 
اساسی، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در پی نوشت این نامه دستور داد »الیحه ای برای 
اصالح بخش نظارت حقوقی تهیه و ارائه شود.« حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در واکنش به سخنان هفته 
گذشته حسن روحانی  نسبت به تهدید رکن »جمهوریت« نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب 
هشدار داده بود، سیزدهم بهمن ماه در نامه ای خطاب به رییس جمهوری، از وی خواست در مسائل بسیار 

مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده کند.

شورای نگهبان، موافق اخذ رای الکترونیکی است
رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطالعات وزارت کشور، گفت: شورای نگهبان با کلیت موضوع 
اخذ رای الکترونیکی موافق است و مشــکلی با آن ندارد.امیر شجاعان عنوان کرد: دستگاه های خاص 
برای احراز هویت را تهیه کردیم و در این دوره ان شاء ا... تمامی شعب سراسر کشور به این تجهیزات مجهز 
می شوند بنابراین عمال در این دوره برای نخســتین بار مالک رای دادن فرد، مهر شناسنامه نیست بلکه 
پاسخ سامانه است.شجاعان تصریح کرد: امیدوار هستیم در ادوار بعدی بتوانیم برای اخذ رای الکترونیکی 
نیز به صورت مکانیزه با شورای نگهبان به توافق برسیم.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم طرح 
موضوع اخذ رای الکترونیکی از ســوی وزارت کشور، در این راستا مســئولیتی به گردن شورای نگهبان 
نیست؟ بیان کرد: عمال دولت برای دستگاه احراز هویت که بخشی از کار است منابع را تامین کرده است و 
در مورد بخش دیگر یعنی اخذ رای الکترونیکی امیدوار هستیم بتوانیم برای دوره های آتی به توافق برسیم. 

سفیر انگلیس به ایران بازگشت
سفیر انگلیس در ایران که پس از بازداشتش در تهران به دلیل حضور در یک تجمع غیرقانونی کشور 
را ترک کرده بود، از بازگشــتش به تهران خبر داد.»رابرت مک ایر« سفیر انگلیس در ایران با انتشار 
ویدئویی در اینســتاگرام گفت: »من اخیرا از لندن به تهران برگشتم. این سفر مهمی بود که از قبل 
برنامه ریزی شده بود.« مک ایر، روز ۲۲ دی ماه پس از حضور در یک تجمع غیرقانونی مقابل دانشگاه 
امیرکبیر برای مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شد. او روز ۲۵ دی ماه تهران را ترک کرد.مک ایر 
درباره سفرش به لندن گفت: »من با وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشد کشورمان دیدار داشتم و با 
آنها درباره اینکه چگونه می توان موضوعاتی که برای ایران و بریتانیا مهم هستند را پیش برد، صحبت 
کردم.« وی سپس به مسئله »برجام« پرداخت و مدعی شد کشورش قصد دارد با طرف های این 

توافق هسته ای از جمله ایران همکاری کند.

احتمال برگزاری قریب الوقوع دور تازه مذاکرات آستانه
»ابراهیم کالین«، سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه گفته که مذاکرات موسوم به »روند آستانه« 
ممکن است در ماه مارس )بین 11 اسفند تا 1۲ فروردین( برگزار شود.روند آستانه از اواخر سال ۲۰1۶ 
میالدی )آذر ماه 1۳۹۵( به ابتکار وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد. این روند تاکنون به 
برقراری آتش بس در بخش های بزرگی از سوریه و همچنین حرکت به سوی حل سیاسی بحران 
منجر شده است. اخیرا  »رجب طیب اردوغان«، رییس جمهور ترکیه مدعی شده بود »روند آستانه« 
که حدود سه سال پیش برای حل و فصل مسالمت آمیز مسائل سوریه توسط ترکیه، روسیه و ایران 
تشکیل شد، دچار فروپاشی شده است.اردوغان گفت: »باید ببینیم ترکیه، روسیه و ایران چه کاری 

می توانند برای احیای روند آستانه انجام دهند.«

کافه سیاست

رییس دفتر رییس جمهور: 

آمریکا برای مذاکره بدون 
پیش شرط التماس 

می کند، ما قبول نمی کنیم 
رییس دفتر رییــس جمهور با بیــان اینکه 
مردم ایران، دولت و نظام با ترس و فشــار 
تسلیم نمی شــوند، گفت: آمریکا 1۲ پیش 
شرط برای مذاکره گذاشــته بود که ما قبول 
نکردیم؛ اما امروز التمــاس می کنند بدون 
پیش شرط مذاکره کنید و ما قبول نمی کنیم.

محمود واعظی با بیان اینکــه گویا آمریکا و 
ترامــپ کار دیگری جز این ندارنــد که ایران 
با چه کشوری مبادله تجاری می کند، اظهار 
داشت: آمریکا می خواهد جلوی ارتباط ایران 
با سایر کشــورها را بگیرد و ۴۰۰ نفر در وزارت 
خزانه داری آمریکا روی ایــران کار می کنند 
که با دیکر کشورها روابط اقتصادی و بانکی 
نداشته باشــد.رییس دفتر رییس جمهور با 
بیان اینکه مردم ایران، دولت و نظام با ترس 
و فشار تسلیم نمی شوند، گفت: مردم ممکن 
است گالیه هایی در داخل داشته باشند؛ اما 
حرف دشمن که می شــود مردم حرف رهبر 
انقالب اســالمی را می زنند و دشــمن راهی 
ندارد کــه تصمیم اشــتباه را تغییر دهد.وی 
ادامه داد: باید مقداری انتظــارات را تعدیل 
کنیم؛ اما پیوســته راه را برای هدف و توسعه 
کشور ادامه دهیم.رییس دفتر رییس جمهور 
با بیان اینکه در مسائل منطقه ای قدرت ایران 
افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: امروز دشمن 
با آن وضعیت سردار سلیمانی را به شهادت 
می رساند و نشــان می دهد جایگاه و قدرت 
ایران در منطقــه افزایش پیدا کرده اســت.

واعظی افزود: آمریکا فکر می کرد با این ترور 
در ایران مخالفان و موافقانی ایجاد می  کند؛ 

اما این اتفاق عاملی برای وحدت شد.

همزمانی تجاوز نظامی ترکیه به خاک سوریه با تجاوز 
هوایی رژیم صهیونیستی، بیانگر هماهنگی آشکار ترکیه 
با رژیم صهیونیستی است و تجاوز ترکیه به سوریه تحت 

پوشش هوایی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است

بین الملل

شهرداری گوگد به استناد مجوز شماره ۹۲ مورخه ۹8/11/۲ شورای اسالمی شــهر گوگد در نظر دارد جایگاه CNG را به مدت یک سال 
)1۳۹۹( بصورت اجاره و با پیشنهاد پایه بصورت ۴۶/8 درصد از سود حاصله سهم شهرداری و ۵۳/۲ درصد سهم پیمانکار از طریق مزایده به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
1( شرکت کنندگان در استعالم باید پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شــده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه ۹8/1۲/۴ به دبیرخانه 

شهرداری گوگد ارائه نمایند.
۲( برنده استعالم کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد و تضمینات الزم را به شهرداری ارائه دهد.

۳( شرکت کنندگان قبل از هر گونه اقدام می توانند اطالعات الزم را از طریق واحد امور مالی و اداری )تلفن ۵۷۳۳۰۰۲۰( کسب نمایند.

CNG آگهی مزایده نوبت اول جایگاه

مهندس حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگدم الف:763443

چاپ اول
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تب سنج

بازار

دماسنج  و تب سنج دیجیتال 
IFR600 جیاکام مدل
قیمت: 30،000 تومان

CT95 تب سنج امسیگ مدل
قیمت: 430،000 تومان

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان:

هنوز تصمیمی برای زمان رهاسازی آب کشت پاییزه دوم 
گرفته نشده است

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون ذخیره سد 
زاینده رود ۳۰۵ میلیون مترمکعب است، گفت: درباره نحوه و زمان رهاسازی آب برای کشت پاییزه دوم 
هنوز تصمیم گیری نشده است.حسن ساسانی اظهار کرد: بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته در 
سرشاخه های زاینده رود یک هزار و ۸۳ میلی متر و در متوسط بلند مدت ۷۳۵ میلی متر بوده است؛ از این 
رو امسال نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۵ درصد کاهش بارندگی وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زمان رهاسازی آب برای کشت پاییزه دوم مشخص شده است یا خیر؟ 
گفت: هنوز تصمیمی برای این مهم اتخاذ نشده است.

تغییر داده های آماری در ثانیه و زمان کوتاه
رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: شاید ۳۰ سال پیش یکی از منابع قدرت انحصار و 
سانسور کردن اطالعات و آمار بود؛ اما امروز این چنین نیست و با هجوم داده های آماری مواجه هستیم.

نعمت ا...اکبری در همایش چالش ها و نقش آمار در ارتقای تصمیم سازی بخش خصوصی که در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: اتاق های نسل سوم به شدت نیازمند سواد آماری هستند.وی با 
تاکید بر سرعت تغییر و تحوالت آماری، با ذکر مثالی، گفت: اگر سکه های اصحاب کهف بعد از ۳۰۰ سال 
خواب بی ارزش شد، کافی است ۳۰۰ روز بخوابیم تا اطالعات و آمار ما بی ارزش شود و این گویای واقعیت 

است که با داده هایی روبه رو هستیم که در ثانیه و زمان کوتاه تغییر می کنند.

 ساخت هزار  واحد مسکونی 
در طرح اقدام ملی مسکن در شاهین شهر

در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان که به ریاست حجت ا... غالمی، معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری و با حضور علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار 
شد ۱۴ مورد از موارد تغییر کاربری و اصالح طرح تفکیکی مربوط به شهر های درچه و شاهین شهر 
مطرح شد و سپس مورد بررســی قرار گرفت. در این جلسه طرح تفکیکی زمینی به مساحت ۵.۴ 
هکتار از اراضی جنوب شاهین شهر برای احداث ۱۰۰۰ واحد مسکونی در جهت طرح اقدام ملی تولید 
مسکن ارائه شد و تعداد طبقات، سطح اشغال، میزان سرانه های خدماتی بر اساس طرح تفصیلی 

شاهین شهر مورد بررسی قرار گرفت.

 معاون استاندار می گوید نه تنها توسعه گلخانه ها باعث افزایش آلودگی هوا می شودکافه اقتصاد
 بلکه گاز سوز کردن صنایع هم دردی از مشکل آالینده ها دوا نمی کند؛

700 تن  co2 ناقابل

حقیقت دردناک این  مرضیه محب رسول
گزارش این اســت که 
نسخه ای که برای نجات کشاورزی ایران و اصفهان 
پیچیده شده و بسیاری به آن به عنوان یک راه نجات 
درست و اصولی نگاه می کنند و اتفاقا طی دهه های 
اخیر برای توســعه و اســتقرار آن تالش زیادی هم 
صورت گرفته، در واقع راه ســریعی برای رسیدن به 
آلودگــی هــوا و تولید بیشــتر دی اکســید کربن  
محسوب می شــود. از کشــت گلخانه ای صحبت 
می شود؛ راه نجات و میان بری برای مقابله با کم آبی 
در اصفهــان و البته بیشــتر نقاط ایران کــه درگیر 
خشکسالی هســتند؛ اما کارشناسان حاال و پس از 
سال ها حمایت و سرمایه گذاری در کشت گلخانه ای 
اعالم می کنند این راهش نیســت)!( اخیرا معاون 
اقتصادی استاندار اصفهان که اتفاقا خود شیمیدان و 
یکی از اساتید صاحب نظر در حوزه های دانشگاهی 
است، مدعی شده احداث گلخانه ها اگرچه مزایای 
بسیاری مانند کاهش مصرف آب و افزایش تولید را 
به دنبال دارد؛ اما عامل افزایش دی اکســیدکربن، 
انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن جو زمین است 
بنابراین توسعه دو هزار هکتاری گلخانه ها در استان 
با اصول توسعه پایدار همخوانی ندارد. سید حسن 
قاضی عسگر در اولین کنفرانس بین المللی توسعه 
پایدار و ســالمت روانی اجتماعی در اصفهان، گفته 

است،» نکات ریزی در اجرای بسیاری پروژه ها وجود 
دارد کــه در زمــان تصمیم گیــری ها بــه آن توجه 
نمی شود؛ اما در حین یا بعد از اجرا، مشکالت عدیده 
و زیان های بســیاری ایجاد می کند که همین موارد 
توجه به توسعه همه جانبه و پایدار را ضروری تر کرده 
است«. به نظرمی رسد یکی از همین نکات ریز مورد 
نظر این مقام مســئول همین توســعه کشت های 
گلخانه ای باشد؛ راهکاری که منجر به تولید گازهای 
موسوم به گلخانه ای و درنتیجه گرم تر شدن زمین 
خواهد شــد. هر چند حاال مازوت از سوخت صنایع 
حذف شده و گاز با مشقت بسیار هم به صنایع و هم 
به گلخانه ها و منازل تخصیص می یابد؛ اما همین 
سوخت گاز مایع هم در حال تشدید آلودگی هواست. 
تولید گازهای گلخانه ای که هم زمین را گرم می کند و 
هو جــو را آلوده، راهکار درســتی نیســت. گازهای 
گلخانه ای شــامل دی اکســید کربن،دی  نیتروژن 
اکســید )گاز خنده(، متان، بخار آب و ازت هستند. 
این گازهای آالینده به معنی گازهای تولید شده در 
گلخانه ها نیســتند؛ اما شــبیه آنها عمل می کنند و 
فضای زمیــن را گــرم کــرده  و در نهایــت موجب 
خشکسالی می شوند. کاری که حاال با توسعه گلخانه 
ها و سوزاندن بیشتر گاز مایع به خصوص در زمستان 
در اطــراف اصفهان صــورت می گیــرد. در اصفهان 
سال هاست برای توسعه گلخانه ها هزینه های زیادی 

مصرف می شود؛ اما حاال مقام مسئولی به صراحت 
می گوید که این کار اشتباه و نتیجه آن به ضرر آلودگی 
و آب و هوای اصفهان خواهد بود. آنگونه که معاون 
اقتصادی استاندار گفته اســت، یکی از راهکارهای 
مدیریت مصرف آب از نگاه متخصصان توسعه کشت 
گلخانه ای اســت و این موضوع در نگاه اول راهکار 
خوبی است زیرا مصرف آب را تا ۰.۰۱ کاهش داده و 
بهره وری و تولید را افزایش می دهد و امروز با همین 
نگاه بیش از دو هزار هکتار گلخانه در استان اصفهان 
احداث شده اســت.دمای گلخانه ها باید ۴۰ تا ۴۵ 
درجه ثابت در زمستان و تابستان باشد و برای تامین 
این نیاز باید از سوخت گاز در زمستان ها استفاده کرد 
که نتیجه این ســوزاندن گاز در گلخانه ها ایجاد دی 
اکسید کربن بیشتر و انتشار گازهای گلخانه ای و در 
نتیجه گرم شدن جو زمین خواهد بود و بر اثر این گرم 
شدن کاهش بارندگی و تشدید خشکسالی را شاهد 
خواهیــم بود.معــاون امــور اقتصادی اســتاندار 
خاطرنشــان کرد: پایین بودن قیمت گاز و سوزاندن 
منابع ملی و تولید بی ســابقه دی اکســید کربن از 
عوارض گلخانه ها و صنعت اســت تا حــدی که در 
اصفهان تنها یکی از صنایع روزانه ۷۰۰ تن co۲ تولید 
می کند و آلودگی حمل و نقل و خودروها را هم اگر در 
کنار طرح همزیســتی گلخانه ها و صنعت بگذارید 

میزان تخریب را متوجه می شوید.

 شــرکت گاز اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شــرایط
 زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: انجام خدمات دفتری، ماشین نویسی و منشی و بایگانی 
در سطح ادارات گاز استان اصفهان

 میــزان تضمیــن: ۲/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )دو میلیــارد و هفتصــد و
 چهل میلیون ریال(

کد فراخوان: ۳۲۲۸۷۶۶ 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 9۸/۱۱/۲۷ 
مناقصه گــران مــی توانند جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.nigc-isfahan.ir و www.iets.mporg.ir یا با شــماره تلفن 
۳۸۱۳۲-۰۳۱ داخلی ۲۵۸۶ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )7075، 1398(
شرکت گاز استان 

اصفهان

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

همزمان با توسعه فعالیت های اقتصادی - صنعتی جوامع 
بشــری و بروز مســائل زیســت محیطی، ارائه راهكارهای 
بهینه در راسـتای جلوگیری یا محدود شدن تبعات ناشی از 
 مسائل مذكور برای دستیابی به توســعه پایدار در دستور كار 

دست اندركاران و مسـئولین قـرار گرفته است.
 یكی از موارد بســیار مهم مطرح، آبرسانی و تصفیه فاضالب 
در چارچوب مدیریت بهینه اســتحصال و مصرف آب است. 
اجرا و راهبرد صحیح  آبرسانی به روستاها و همچنین جمع 
آوری و تصفیه فاضالب از جملــه فعالیت های مهم و كارآمد 
است  كه از تاثیر بسـزایی بـر اهـــداف فوق برخوردار است. 
بهره برداری، نگهــداری، تعمیرات، بازســازی و نوســازی 
شبكه های آب و فاضـالب روستایی نیازمنـد فعالیت هـای 
 گسـترده مـدیریتی و مهندسی است كه برنامه ریزی هدفمند

 فعالیت ها با اســتفاده از كارآمدترین روش هــا را الزامی 
می کند.

عمده مسئولیت حوزه بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب 
روستایی، بر دوش اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 
آب و فاضالب روستایی استان اصفهان قرار دارد  و این اداره 
در سال 9۷  موفق به کسب رتبه نخست صنعت آب و فاضالب 
کشــور در حوزه فرآیندهای مدیریت بهره برداری » راهبری، 

اپراتوری و نگهداشت تاسیسات بخش آب«شد.  

در همین راســتا بهرام یــزدی، رییس اداره 
نگهداری و بهــره برداری از تاسیســات آب 
و فاضالب روســتایی اصفهــان در خصوص 
روســتاهای تحت پوشــش این اداره اظهار 
داشــت :  99۰ روستای اســتان اصفهان با 
۵۳۲ هزار نفر جمعیت تحت پوشــش قرار 
گرفته اند که طبق قانون، آبرســانی و تصفیه 
بهداشتی فاضالب روستاهای باالی ۲۰خانوار  
در دستور کار قرار دارد.  همچنین با وجود اینکه 
این شرکت نسبت به روســتاهایی که تحت 
پوشش نیستند مســئولیتی ندارد ولی  در 
بحث گندزدایی، کنترل کیفیت و بهداشت آب 

این روستاها نیز تالش می کند.
یزدی بــا بیــان اینکه رســالت ایــن حوزه 

بسیار حســاس و خطیر اســت ادامه داد :  نظارت بر اجرای 
دســتورالعمل های صادره در مورد بهره برداری بهداشــتی از 
تصفیه خانه و تاسیسات آب و فاضالب و بهینه سازی آنها با 
رعایت استانداردهای مربوطه ، نظارت بر روند تامین، انتقال و 
توزیع آب و رسیدگی به شکایات مشترکین در خصوص نحوه 
توزیع آب ، نظارت و کنتــرل عملیات نگهداری و تعمیرات در 
مجموعه تاسیسات آبرسانی، ایســتگاه های پمپاژ، تصفیه 

خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب، برنامه 
ریزی برای نوسازی شــبکه های توزیع آب فرسوده، اصالح 
انشــعابات ریزشــی، پایش و کنترل وضعیت تامین آب به 
ویژه میزان آبدهی چاه های در مدار، پیگیری در تجهیز واحد 
حوادث و اتفاقــات و مکانیزه کردن سیســتم به صورت نرم 
افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حــوادث اضطراری،اجرای 
صحیح و به موقع سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات 
فاضالب جهت به کارگیــری آنها در عملیات بهــره برداری و 
شــرایط اضطراری و تهیه و اجرای برنامه تعمیر و نگهداری 
پیشــگیرانه ) PM ( را می توان از مســئولیت های این اداره 

دانست.
رییــس اداره نگهداری و بهــره برداری از تاسیســات آب و 
فاضالب روســتایی اصفهان  در مورد تاسیســات این حوزه 
بیان کرد: کل تاسیســاتی که در اختیار این مرکز است شامل 
ایســتگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال، شــبکه هــای توزیع، 
انشــعابات آب و فاضالب ، تصفیه خانه ها و منابع تامین که 
شامل چاه چشمه و قنات و ... تحت نگهداری این مجموعه 
اســت. وی در خصوص حفــظ و نگهداری این تاسیســات 
تصریح کرد: طی ســال های گذشــته تعمیــرات در مواقع  
اضطراری و فــوری انجام می شــد ولی اکنون بــا توجه به 
نگهداشــت برنامه ای و  تعمیرات پیشــگیرانه بر اســاس 

برنامه زمان بندی شده، تجهیزات مورد 
بازدید، بازرســی و سرویس قرار می 
گیرند تا در روند آبرسانی به مشترکین 
شرکت اختاللی ایجاد نشــود.  زیرا 
برای هر چه بهتر انجام دادن آبرسانی 
و دفع بهداشتی فاضالب ، تاسیسات 
باید همیشه در مدار باشــند. در این 
راستا در سال 9۷ با انجام ۸۱۲ مورد 
نگهداشــت برنامه ای و ســرویس 
تجهیزات چاه ها، ۳۰۰ مورد نگهداشت 
برنامه ای ایستگاه های پمپاژ و ۸ مورد 
سرویس تصفیه خانه ها در راستای 
مدیریت دارایــی هــای فیزیکی و 
تعمیرات پیشگیرانه اقدامات شایسته 
ای را به عمل آورده است.   یزدی، رفع سریع حوادث و اتفاقات 
را از خدمات این حوزه  دانسته  و اعالم کرد:  در سال 9۷ به ۲۱ 
هزار حادثه در خطوط انتقال، شبکه های توزیع و انشعابات آب 
شرب و با متوسط زمان دو و نیم ساعت رسیدگی شده است 
به گونه ای که شاخص حوادث شبکه با انجام اقدامات اصالح 
و بازسازی و مدیریت فشار شبکه ها از ۲.۱ در سال 9۶ به ۱.9 

در سال 9۷ کاهش پیدا کرده است.

رییس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب 
روستایی اصفهان با اشــاره به موانع و چالش های پیش رو 
اذعان کرد: کاهش ظرفیت منابع آب، فرســودگی شبکه ها، 
کمبود مخازن آب، اعتبارات ناکافی و عدم تخصیص اعتبارات 
مصوب، تحمل بار مصرف آب دام ها و فضای سبز داخل منازل 
به شبکه توزیع آب شــرب و همچنین انشعابات غیر مجاز از 

مواردی است که باید به آن دقت ویژه ای داشت.
وی در ادامه در رابطه با راهکار برون رفت از مشــکالت گفت: 
مدیریت فشــار و اجرای پروژه های اصالح شبکه با اولویت 
روستاهایی که بیشترین هدر رفت آب را دارد، آموزش نحوه 
صحیح اســتفاده از آب برای منازل و مدیریت و توزیع آب و 
برخورد با مشترکین پر مصرف ، فرهنگ سازی و کشف و قطع 
انشــعابات غیر مجاز می تواند نقش اساســی در این راستا 

داشته باشد.
رییس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب 
روستایی اصفهان در پایان سخنان خود با عنایت به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب در خصوص رونق تولید ملی خاطر نشان 
کرد : تمام تجهیزات استفاده شده در سیستم نگهداری و بهره 
برداری این شــرکت از تولیدات داخل کشــور است و در این 
راستا به خود کفایی رســیده ایم و تحریم ها تاثیری در این 

امر نداشته است.

 کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی عملکرد سال 1397
 توسط اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
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آگهی

مفاد آراء
11/138 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 139560302027009764 مــورخ 1395/08/05  مرتضــي عابدي 
خوراسگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291576614 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از 
اصلي 6163 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 47/60  مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
2- راي شــماره 139860302027006744 مورخ 1398/06/16 زهرا علیزاده ارداجي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649675 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9079 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 366/90  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی علیزاده و صغری علیزاده.
3- راي شماره 139860302027006792 مورخ 1398/06/17 فاطمه قدرخواه فرزند 
حسینعلي بشماره شناســنامه 464 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286480035 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5029 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139860302027006793 مورخ 1398/06/17 مرتضي مسیبي خوزاني 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 623 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285521722 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5029 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139860302027007403 مورخ 1398/07/06 حیدر علی شکری زاده 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 34 صادره از اصفهان بشماره ملي 5129720458 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
6- راي شماره 139860302027008344 مورخ 1398/07/24 رضا کریمی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1213 صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملي 6219233085 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 132 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حیدرعلی زارعی هفدانی.
7- راي شــماره 139860302027008493 مورخ 1398/07/30 نور محمد اســفناني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه محمد صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129572285 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 151/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي معصومه کشاورز هفدانی .
8- راي شــماره 139860302027009062 مورخ 1398/08/18 عباس کرمي فرزند 
اسماعیل بشماره شناســنامه 46111 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282386182 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 201/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139860302027009070 مورخ 1398/08/18 هادي حیدري فرزند 
براتعلی بشــماره شناســنامه 1061 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291620214 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9514 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي موید سالمی.
10- راي شــماره 139860302027009161 مــورخ 1398/08/19 اکبــر معلم زاده 
خوراســگانی فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291256091 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5295 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 39/51  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالکریم ربانی خوراسگانی و سکینه حسینی.
11- راي شماره 139860302027009162 مورخ 1398/08/19 بتول سهیلي اصفهاني 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 2154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286591074 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری فرزند میرزا عباس.
12- راي شماره 139860302027009163 مورخ 1398/08/19 مرتضي باصري فرزند 
علي مراد بشماره شناسنامه 906 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286466946 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری فرزند میرزا عباس.
13- راي شــماره 139860302027009171 مورخ 1398/08/20 حسن ربیعي فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291389091 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
338 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/30 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صغرا بیگم فرزند محمد علی.
 14- راي شــماره 139860302027009176 مــورخ 1398/08/20 طاهــره 
خراط زاده خوراسگاني فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291372032 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 338 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت  
169/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صغرا بیگم فرزند 

محمد علی.
15- راي شــماره 139860302027009545 مورخ 1398/08/25 محمدعلي سلماني 
فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 103 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129566671 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 50/64  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کمال کمالی فرزند فرج اله.
16- راي شماره 139860302027009897 مورخ 1398/09/03  بهجت صالحي گورتي 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 936 صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291456521 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 159/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید حسن بدیعی گورتی فرزند محمد .
17- راي شــماره 139860302027009904 مــورخ 1398/09/03 محمدرضا امینی 
خوراســگانی فرزند لطفعلي بشــماره شناســنامه 242 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291460330 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6476 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ایران امینی خوارسگانی فرزند علی.
18- راي شــماره 139860302027010168 مــورخ 1398/09/05 مهــدی حاجي 
عبداللهي خوراسگاني فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1291413731 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5219 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود اعتباریان خوارسگانی فرزند حیدرعلی.
19- راي شــماره 139860302027011279 مــورخ 1398/09/23 عبدالمجیــد 
قیصري حسن آبادي فرزند محمد بشماره شناســنامه 5 صادره از حسن آباد بشماره ملي 
5649884102 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک  38 
فرعي از اصلي 10353 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/73  مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
20- راي شــماره 139860302027011649 مورخ 1398/09/30 اکرم مسائلی فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 60707 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282436821 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5776 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 87/32  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالمحمود سلطانی خوراسگانی فرزند مرادعلی.
21- راي شــماره 139860302027012234 مورخ 1398/10/05 یوسف همتی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199437328 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از اصلي 15201 واقع 

در 5 ثبت اصفهان به مساحت 25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139860302027012235 مورخ 1398/10/05 سیدعباس شاه زیدي 
فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 34692 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282274333 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در 5 ثبت اصفهان به مســاحت 295/21  مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید علی شاه زیدی.
23- راي شــماره 139860302027012236 مورخ 1398/10/05 غالمعلی جعفري 
کلیشادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111591679 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43079 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 214/66  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
24- راي شماره 139860302027012237 مورخ 1398/10/05 کمال مختاری فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293379883 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11847 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 156/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139860302027012238 مورخ 1398/10/05 علیرضا کاظمي فرزند 
علی اصغر بشماره شناســنامه 193 صادره از الیگودرز بشــماره ملي 4171973546 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12710 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 201/25  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139860302027012239 مورخ 1398/10/05 حجت اله سعیدي 
کلیشــادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 27 صــادره از فالورجان بشــماره ملي 
1111761345 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/50  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قدرت اله مومنی .
27- راي شماره 139860302027012241 مورخ 1398/10/05 محسن قاسمي کچي 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از کیچی بشــماره ملي 5659362494 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 371 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/12  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی .
28- راي شــماره 139860302027012242 مورخ 1398/10/05 اکبر شــفیعی نیک 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291314865 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 162 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/77  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نظر علی شجاعی.
29- راي شــماره 139860302027012243 مورخ 1398/10/05 معصومه محمدي 
تمنانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از نائین بشماره ملي 1249667062 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 168/59  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا زارعی.
30- راي شــماره 139860302027012245 مورخ 1398/10/05 علي شیدائي فرزند 
صمد بشماره شناسنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659549268 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 168/59 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رضا زارعی.
31- راي شــماره 139860302027012247 مورخ 1398/10/05 وحید شیدائي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 4784 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291978992 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 168/59  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا زارعی.
32- راي شماره 139860302027012259 مورخ 1398/10/07 عزیزاهلل قربانی فیل 
آبادی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 43 صادره از فارسان بشماره ملي 4679560428 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 123/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي زهرا خانم برادران توتونچی احدی از ورثه محمد برادران.
33- راي شــماره 139860302027012266 مــورخ 1398/10/07 احمــد حیدري 
خوراسگاني فرزند حسین بشــماره شناســنامه 17346 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283875497 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6008 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خانم زینب نجف زاده خوراسگانی.
34- راي شــماره 139860302027012498 مورخ 1398/10/10 مجید حاتمی فرزند 
علي اکبر بشماره شناســنامه 796 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189205416 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43996 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/77 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139860302027012599 مورخ 1398/10/14 محترم کریمي سجزي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 33 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659503391 
در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 217 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 20/95 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139860302027012603 مــورخ 1398/10/14 مرتضی قربانیان 
کردآبــادی  فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 1000 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283985608 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5 فرعي از اصلــي 1502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 241/14 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس عنایتی .
37- راي شــماره 139860302027012604 مــورخ 1398/10/14 حســن بازبازی 
خوراســگانی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 9218 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283794055 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/02  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی طغیانی .
38- راي شماره 139860302027012614 مورخ 1398/10/14 مصطفي حسیني فرزند 
عزیزاله بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287081754 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13042 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 148/21  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید مهدی صالحی فرزند علی اصغر.
39- راي شماره 139860302027012619 مورخ 1398/10/14 جمیله شریفي هاشم 
آبادي فرزند مسلم بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659692192 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/35  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
40- راي شماره 139860302027012625 مورخ 1398/10/14 صدیقه طوقانی آغچه 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 5614 صادره از فریدن بشماره ملي 1159005451 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 132 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حیدرعلی زارعی هفدانی.
41- راي شــماره 139860302027012644 مــورخ 1398/10/14 حســین کریمي 
کردآبادي فرزنــد علیرضا بشــماره شناســنامه 21 صــادره از کردآباد بشــماره ملي 
1291224661 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 537/31  مترمربع قسمتي از پالک 
شماره3 فرعي از 10246 اصلی به مساحت 39/38  متر مربع و 10245 اصلي به مساحت  

497/93  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان . خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139860302027012646 مورخ 1398/10/14 منصور فرمند فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 1354 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287687148 در ششدانگ 
یک قطعه چهاردیواری با بنای احداثی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 118 
فرعي از اصلي 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 610 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139860302027012810 مورخ 1398/08/08 ســعید قاسم زاده 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 1530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286663091 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6066 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 63/05  مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
44- راي شماره 139860302027012811 مورخ 1398/10/18 فضل اله فرجی فرزند 
حفیظ اله بشماره شناســنامه 11 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129682668 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 193/76  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا کشاورز.
45- راي شــماره 139860302027012813 مورخ 1398/10/18 رضا شفیعی فرزند 
حسنعلي بشماره شناســنامه 154 صادره از نجف آباد بشــماره ملي 1091930511 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12475 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 191/90  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139860302027012819 مورخ 1398/10/18 عزت اعالئی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 31813 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282246941 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12156 واقع در 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 195/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رسول 

ریاحی.
47- راي شماره 139860302027012824 مورخ 1398/10/18 زهرا بورونی کوپائی 
فرزند علی اصغر بشماره شناســنامه 9 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659563325 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200/95  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139860302027012995 مورخ 1398/10/21 فاطمه عابد زاده زواره 
فرزند عبدالجواد بشماره شناسنامه 3450 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292562986 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1572 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 198 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139860302027012996 مورخ 1398/10/21 سید علي مهدوي 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291575529 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1572 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 198 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139860302027013065 مورخ 1398/10/23 مصطفی احمدی پزوه 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 11844 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283820331 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 401/72  مترمربع قسمتي از پالک شماره1057 و 1058 
فرعي از 7897 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان . خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رمضان امینی فزوه.
51- راي شــماره 139860302027013068 مورخ 1398/10/23 اصغر رستمي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 9719 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283799065 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7614 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 38/20  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139860302027013069 مــورخ 1398/10/23 مهدي رســتمي 
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 170 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291353259 در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 7614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 38/20  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139860302027013074 مــورخ 1398/10/23 ســید مجتبــی 
خلیلی فرزند سیدمصطفي بشــماره شناســنامه 67884 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281777821 در ششدانگ یکباب خانه مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/94   مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
54- راي شماره 139860302027013084 مورخ 1398/10/23 عبدالرضا باقري طادي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111343748 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11935 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین موم پی گیر فرزند قاسم .
55- راي شماره 139860302027013085 مورخ 1398/10/23 زهرا انصاري طادي 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287773346 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11935 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین موم پی گیر فرزند قاسم .
56- راي شــماره 139860302027013207 مــورخ 1398/10/25 محمد مســائلی 
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 46801 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282391267 
در ششــدانگ یکباب خانه مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 235 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر خسروی .
57- راي شــماره 139860302027013243 مــورخ 1398/10/25 زهرا کیانی ابری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1365 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283642522 در 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12653 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1959/91 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي  تاج الملوک بنکدار پور.
58- راي شماره 139860302027013246 مورخ 1398/10/25 اسمعیل برهانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199499528 در ششدانگ 
یکباب خانه مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 15200 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/40  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صدیقه نوروزیان.
59- راي شــماره 139860302027013247 مورخ 1398/10/25 زهرا خلجي فرزند 

محمد علی بشماره شناسنامه 43636 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280861959 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 130/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی ابراهیمی و طیبه امیری.
60- راي شــماره 139860302027013255 مورخ 1398/10/26 عباس شکل آبادي 
حبیب آبادي فرزند اســداهلل بشــماره شناســنامه 194 صادره از دولت آباد بشماره ملي 
6609727856 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي حاج کریم و عبدالرحیم 

حسینعلی زاده.
61- راي شماره 139860302027013256 مورخ 1398/10/26 فاطمه مهوري حبیب 
آبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 93 صادره از دولت آباد بشماره ملي 6609765251 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده.
62- راي شــماره 139860302027013408 مورخ 1398/10/28 رضا نسیمی فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 43828 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282362348 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4860 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 133/23 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139860302027013429 مورخ 1398/10/28 نعمت اله رعیتان پزوه 
فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 49 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291347704 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 158/50  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبداله رعیتیان پزوه فرزند عباس .
64- راي شماره 139860302027013432 مورخ 1398/10/28 امیر حسین عابدینی 
پزوه فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 685 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291534751 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139860302027013433 مــورخ 1398/10/28 اکبر امینی رارانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 262 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284035581 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری اداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1550 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
66- راي شماره 139860302027013450 مورخ 1398/10/28 مجید معصومی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287908675 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139860302027013492 مــورخ 1398/10/29 نــگار چنگانیان 
خوراسگاني فرزند محمد حسین بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1273768140 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 6401 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

224/56  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شــماره 139860302027013493 مــورخ 1398/10/29 مریم جوانمردي 
خوراســگاني فرزند علي محمد بشماره شناســنامه 955 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291467467 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 6401 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

224/56  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139860302027013496 مورخ 1398/10/29 مجید معصومی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287908675 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/31 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139860302027013499 مورخ 1398/10/29 محمد زماني پزوه 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 2046 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283687852 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6183 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/185 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمود زمانی پزوه فرزند حسین.
71- راي شماره 139860302027013519 مورخ 1398/10/29 محمد عابدي فرزند 
غالمعلي بشماره شناســنامه 33124 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282258702 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 25 فرعي از اصلي 
11497 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 407/44  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
72- راي شــماره 139860302027013520 مــورخ 1398/10/29 اصغر قلمکاري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1961 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286319013 در 
ششدانگ یکباب ساختمان ویالیی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
از اصلي 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2122/98  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
73- راي شــماره 139860302027013521 مــورخ 1398/10/29 محبوبــه هموله 
فرزند عیدي بشــماره شناسنامه 1859 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283568012 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/97 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
74- راي شماره 139860302027013522 مورخ 1398/10/29 حسین کمالي فرزند 
عالي بشماره شناسنامه 4 صادره از آبادان بشماره ملي 3579909401 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 100/97  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139860302027013523 مورخ 1398/10/29 ســعید سلطانپور 
فرزند نصراله  بشماره شناسنامه 1275 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199069051 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12514 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 105/52 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027013524 مــورخ 1398/10/29 حســن باقری 
طادی فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 1270573217 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1270573217 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4860 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 98/10 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
77- راي شــماره 139860302027013844 مورخ 1398/11/05 حســن آقاشاهي 
اردســتاني فرزند تصراله بشــماره شناســنامه 172 صادره از شــهرری بشــماره ملي 
0491016697 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/81 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
78- راي اصالحی شــماره 139860302027014387 مــورخ 1398/11/12 مجتبی 
معتمدی فرزند علی اصغر بشــماره شناســنامه 1598 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0055095666 در ششدانگ یکباب یکدرب باغ و دو باب اطاق احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 734/50  مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي علی باقری صحیح می باشــد 
 کــه در رای شــماره 139860302027003085 مورخ 1398/03/23 به اشــتباه ثبت 

شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/04

م الف: 762895 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 



مفاد آراء
11/139 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  شماره   3312  مورخ  1398/10/21 آقای / خانم پرویز جمالوند  فرزند  علی اکبر     
به شماره کالسه  1586   وبه شماره شناسنامه 28  و به شماره ملی    5759895389  صادره 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 124مترمربع پالک شماره 899  فرعی از   
99    اصلی واقع  در جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواسطه از محمد تقی بدیحی  ثبت در صفحه 356 دفتر  213  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره   3422   مورخ  1398/10/23 آقای / خانم حمید هارونی   فرزند  شنبه دین 
به شماره کالسه  1564  وبه شماره شناســنامه 2507  و به شماره ملی    5759288857  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 165.60مترمربع پالک شماره 624  
فرعی از   111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 18 دفتر  550  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
 3- رای  شــماره   3472   مورخ  1398/10/25 آقــای / خانم فرشــته قربانیان فرزند  
نعمت اله به شــماره کالســه  1873  وبه شــماره شناســنامه 7827  و به شماره ملی    
1142303179  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  مغازه دو طبقه  و راه 
پله متصرفی  به مســاحت 56.50 مترمربع پالک شماره 392  فرعی از   110  اصلی واقع  
در  کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 1081  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره   3470  مورخ  1398/10/25 آقای / خانم مجید رحمتی فرزند  رمضان  به 
شماره کالسه  1872  وبه شماره شناسنامه 6315  و به شماره ملی    1142291189  صادره 
نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب  مغازه دو طبقه  و راه پله متصرفی  به مساحت 
56.50مترمربع پالک شماره 392  فرعی از   110  اصلی واقع  درکک و موش اندان بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 10785  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره   3951   مــورخ  1398/04/02 آقای / خانم شــکر اهلل امیر یوســفی 
ورنوسفادرانی فرزند  محمد علی  به شماره کالسه  2149 وبه شماره شناسنامه 173  و به 
شماره ملی    1140936999  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی  به 
مساحت 153.50مترمربع پالک شــماره 1  فرعی از   119  اصلی واقع  در  ورنوسفادران       
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 31797 مورخ 55/02/19 
دفتر 61 و ســند 31813 مورخ 55/02/26  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره   3908    مورخ  1398/11/02 آقای / خانم سرور کبیریان ورنوسفادرانی    
فرزند  حسین  به شــماره کالسه  1115  وبه شــماره شناســنامه 293  و به شماره ملی    
1140964038  صادره خمینی شهر  نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه و  
مغازه متصله  به مساحت 257.78مترمربع پالک شماره 57 و 52   فرعی از   118    اصلی 
واقع  در  ورنوسفاران  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 215 
دفتر 141 و دفتر 205 صفحه 167  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره   3906  مورخ  1398/11/02 آقای / خانم علی کبیریان ورنوسفادرانی    
فرزند  رجبعلی   به شماره کالســه  1114  وبه شماره شناســنامه 165  و به شماره ملی    
1140920839  صادره خمینی شهر  نسبت به3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه و  
مغازه متصله   به مساحت 257.78مترمربع پالک شماره 57 و 52   فرعی از   118  اصلی 
واقع  در ورنوســفاران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل صفحه  
201و 164 دفتر  205 و 563ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
8- رای  شماره   3534  مورخ  1398/10/26 آقای / خانم نصرت سعیدی  فرزند  حسن  به 
شماره کالسه  1449  وبه شماره شناسنامه 372  و به شماره ملی    1141065071  صادره 
نســبت به8 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای ثمنیه و اعیانی  به مساحت 
1297مترمربع پالک شماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157  اصلی واقع  در علی آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل صفحه 4 دفتر 35 وحسن سعیدی  و 
صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 دفتر 372 مروارید مختاری و دفتر 134 
صفحه 259 محمود سعیدی و صفحه 4 دفتر 35 محمد تقی سعیدی   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره   3541  مورخ  1398/10/26 آقای / خانم حمیدرضا  سعیدی ورنوسفادرانی      
فرزند  حسن به شــماره کالسه  1454 وبه شــماره شناســنامه 1488  و به شماره ملی    
1141114471  صادره نســبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی  به مساحت 1297مترمربع پالک شــماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157 
اصلی واقع  در   علی آبــاد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شــامل 
صفحه 4 دفتر 35 وحسن سعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 
دفتر 372 مروارید مختــاری و دفتر 134 صفحه 259 محمود ســعیدی و صفحه 4 دفتر 
 35 محمد تقی ســعیدی   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
10- رای  شماره   3539    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم محسن  سعیدی ورنوسفادرانی  
فرزند  حسن  به شــماره کالسه  1452 وبه شــماره شناســنامه 1128  و به شماره ملی    
1141133581  صادره نســبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی به مساحت 1297مترمربع پالک شــماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157  
اصلی واقع  در علی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 
4 دفتر 35 وحســن ســعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 دفتر 
372 مروارید مختاری و دفتــر 134 صفحه 259 محمود ســعیدی و صفحه 4 دفتر 35 
 محمد تقی ســعیدی   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
11- رای  شماره   3535  مورخ  1398/10/26 آقای / خانم حامد سعیدی ورنوسفادرانی      
فرزند  حســن   به شماره کالســه  1450 وبه شماره شناســنامه 5175  و به شماره ملی    
1142332403  صادره نســبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به اســتثنای بهای 
ثمنیه و اعیانی  به مساحت 1297مترمربع پالک شــماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157  
اصلی واقع  در  علی آبــاد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل 
صفحه 4 دفتر 35 وحسن سعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 
دفتر 372 مروارید مختــاری و دفتر 134 صفحه 259 محمود ســعیدی و صفحه 4 دفتر 
 35 محمد تقی ســعیدی   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
12- رای  شماره   3537    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم هادی  سعیدی ورنوسفادرانی      
فرزند  حسن  به شماره کالســه  1541    وبه شماره شناســنامه 5175  و به شماره ملی    
1142279782  صادره نسبت به16 حبه از 72 حبه یکباب کارگاه به استثنای بهای ثمنیه 
و اعیانی به مساحت 1297مترمربع پالک شماره 95 و 96 و 97   فرعی از   157 اصلی واقع  
در  علی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شــهر شامل صفحه 4 دفتر 35 
وحسن سعیدی  و صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل جورکش و صفحه 548 دفتر 372 مروارید 
مختاری و دفتر 134 صفحه 259 محمود سعیدی و صفحه 4 دفتر 35 محمد تقی سعیدی   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره   1430 مورخ  1398/09/27 آقای / خانــم خیریه موحدین اصفهان       
فرزند  به شماره کالسه  0338 وبه شــماره شناسنامه و به شماره ملی    10260136308  
صادره نسبت به  شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 173.70مترمربع پالک شماره 

3245   فرعی از   85    اصلی واقع  در  خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل سند 59728 مورخ 98/08/09 دفتر 139 و سند 58274 مورخ 98/01/20 دفتر 

139 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره   3344    مورخ  1398/10/22 آقای / خانم بهناز شاهین ورنوسفادرانی        
فرزندعبداله  به شماره کالســه  2003   وبه شماره شناســنامه14188  و به شماره ملی    
1140140639  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  
به مساحت 347.50مترمربع پالک شماره 9   فرعی از   156  اصلی واقع  در  خیر آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 18262 مورخ 47/05/08 دفتر 35 
مهناز اصفهانی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

15- رای  شماره   3342   مورخ  1398/10/22 آقای / خانم شهال شاهین ورنوسفادرانی        
فرزند عبداله به شــماره کالسه  2004    وبه شــماره شناســنامه  816 و به شماره ملی    
1141076764  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  
به مساحت 347.50مترمربع پالک شماره 9   فرعی از   156    اصلی واقع  در خیر آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 18262 مورخ 47/05/08 دفتر 35 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره   3532    مورخ  1398/10/26 آقای / خانم  محمود سعیدی  فرزند  علی   
به شماره کالسه  1462  وبه شماره شناســنامه  372   و به شماره ملی    1140926081  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1236.58مترمربع پالک شماره 
97 و 98   فرعی از   158  اصلی واقع  در صــدر  آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شــامل ثبت در صفحه 298 دفتر 36 و ثبت در صفحه 7 دفتر 35 عزیز اهلل 
جورکش  و صفحه 49 دفتر 40حسن سعیدی   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره   2738    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم ســمیه گلی فروشــانی         
فرزند ولی اله  به شــماره کالســه  1821  وبه شــماره شناســنامه  16865 و به شماره 
ملی    1142383377  صادره نسبت به 1.5 دانگ مشــاع از شش  دانگ یکباب خانه   به 
مساحت 186.43مترمربع پالک شــماره 5426   فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت محمد 
 پیمانی  ســند 3404 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظــه و محرز

 گردیده است.
18- رای  شــماره   2736    مورخ  1398/10/16 آقای / خانم محمد پیمانی فرزند کمال   
به شماره کالسه  1820  وبه شماره شناسنامه  437 و به شــماره ملی    1141275783  
صادره نسبت به 4.5 دانگ مشاع از شش  دانگ یکباب خانه   به مساحت 186.43مترمربع 
پالک شماره 5426   فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 3404 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره   4289   مــورخ  1398/11/07 آقــای / خانم  شــهریار ســوزنی          
فرزند  جعفر    به شــماره کالسه  2207    وبه شــماره شناســنامه  19   و به شماره ملی    
1142105237  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب خانه  به مساحت 143مترمربع پالک 
شــماره 388   فرعی از   107   اصلی واقع  در بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 427 دفتر 479 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره   3944    مورخ  1398/11/03 آقای / خانم  حیدر علی صرامی فروشانی          
فرزند  حسین  به شماره کالســه  2015   وبه شماره شناســنامه  345   و به شماره ملی    
1141486172  صادره نسبت به شــش  دانگ یکباب مغازه  به مساحت 15.28مترمربع 
پالک شماره 6262   فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 263 دفتر 10 سند 240592 مورخ 98/05/03 
دفتر 73 و ســند 22326 مــورخ 52/06/06 دفتر 38  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره   3429    مورخ  1398/10/23 آقای / خانــم  ایرج صیفوری ار پناهی          
فرزند  علی اکبر به شــماره کالسه  1787  وبه شماره شناســنامه  205   و به شماره ملی    
5558818743  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 196.73مترمربع 
پالک شــماره 156  اصلی واقع  در خیر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهر داری ســند 203304  مورخ 89/12/07 دفتر 72 و سند 
114078مورخ 82/10/28 دفتر 63 . سند 112351 مورخ 82/03/17 دفتر 62ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره   1823    مورخ  1398/10/05 آقای / خانم  محمــود حیدری فرزند  
محمد علی به شــماره کالسه  0688  وبه شــماره شناســنامه  11789 و به شماره ملی    
1292270871  صادره نسبت به شــش  دانگ یکباب کاراژ  به مساحت  170  مترمربع 
پالک شــماره 1542   فرعی از   99    اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از فاطمه نیل فروش زاده فخر زمان نقش سند 
13472 مورخ 47/11/17 دفتر 63 و سند 9629 مورخ 41/07/17 دفتر 63 و سند 10989 
مورخ 81/04/30 دفتر 63 و ســند 109890 مورخ 81/04/30 دفتر 63  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شماره   3664    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  صدیقه ثنایی فرزند  غالمعلی    
به شماره کالسه  1976  وبه شماره شناســنامه  288   و به شماره ملی    1140958125  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 3591.70مترمربع 
پالک شــماره 35   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشــاب بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره   3665    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  رحیم کشاورز ورنوسفادرانی          
فرزند  قنبر     به شــماره کالســه  1978    وبه شماره شناســنامه  516   و به شماره ملی    
1140913985  صادره نســبت به شــش  دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
2862مترمربع پالک شــماره 154   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشاب بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شماره   3667    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  صدیقه ثنایی  فرزند  غالمعلی      
به شماره کالسه  1968  وبه شماره شناســنامه  288   و به شماره ملی    1140958126  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 866.05مترمربع 
پالک شــماره 35   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشــاب بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شماره   3666    مورخ  1398/10/29 آقای / خانم  رحیم کشاورز ورنوسفادرانی          
فرزند  قنبر به شــماره کالســه  1978  وبه شــماره شناســنامه  516   و به شماره ملی    
1140913989  صادره نســبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 
743.72مترمربع پالک شــماره 13   فرعی از   100    اصلی واقع  در خوشاب بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حیدر علی ملک زاده   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شــماره   2596    مــورخ  1398/10/14 آقــای / خانــم  غالمعلی صلصال 
فرزند  حبیب اهلل  به شماره کالسه  0306 وبه شماره شناســنامه  429   و به شماره ملی    
1285428900  صادره نســبت به شــش دانگ یکباب کارخانه کاغذ و مقوا به مساحت 
7241.99مترمربع پالک شــماره 93 و 88    اصلی واقع  در قرطمان و شاه چراغ  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی طی سند 
26333 محمد رضا کریمی و طی سند 31826 مورخ 52/12/24 دفتر 73 حسین مسیبی و 
طی سند 26346 مورخ 1150/11 دفتر 73 کریم کریمی و سند 18098 مورخ 46/07/27 
دفتر 86 حسین علی مسیبی   و کریم کریمی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شــماره   3999  مورخ  1398/11/05 آقــای / خانم  مجیــد رحیمی  فرزند  
مرتضی  به شماره کالسه  1594 وبه شماره شناسنامه  1130066487   و به شماره ملی    
1130066487  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی   به مساحت 171.23مترمربع پالک شماره 110   فرعی از   110    اصلی 
واقع  در کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 368 دفتر 700   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.

29- رای  شــماره   3998  مورخ  1398/11/05 آقــای / خانم  نیلوفــر کریمی فرزند  
عبدالرحمن  به شماره کالسه  1593    وبه شماره شناسنامه  1130374361   و به شماره 
ملی    1130374361  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی   به مساحت 171.23مترمربع پالک شماره 110   فرعی از   110    اصلی 
واقع  در کک و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت 
در صفحه 365 دفتر 700   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
30- رای  شــماره   3606    مورخ  1398/10/28 آقای / خانم  زهرا ماندگاری فروشانی            
فرزند  محمد  به شماره کالســه  1938  وبه شماره شناســنامه  3733   و به شماره ملی    
1141346346  صادره خمینی شــهر نســبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
167.60مترمربع پالک شــماره 9   فرعی از   156   اصلی واقــع  در خیر آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل صفحه 597 دفتر 581 و مع الواسطه از مهدی 
حق ورد صفحه 589 دفتر 589   ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
31- رای  شــماره   4441    مــورخ  1398/11/07 آقــای / خانم  نعمت اله پریشــانی 
فروشــانی  فرزند  حیدر  به شــماره کالســه  1143  وبه شماره شناســنامه  153   و به 
شــماره ملی    1141629461  صادره خمینی شــهر  نســبت به شــش  دانگ یکباب 
خانه به مســاحت 195.29مترمربع پالک شــماره 1911   فرعی از   72    اصلی واقع  در 
فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 48062 مورخ 
 83/09/24 دفتــر 46ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
32- رای  شماره   4291    مورخ  1398/11/07 آقای / خانم  آزاده گچ کار ورنوسفادرانی            
فرزند  قدیر به شــماره کالســه  0295  وبه شــماره شناســنامه  971   و به شماره ملی    
1141212366  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 259.31مترمربع 
پالک شماره 1966   فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 56444 مورخ 7/12/10 دفتر 59 و سند 116372 
مورخ 97/10/24 دفتر 46 و ســند 116875 مورخ 97/12/01 دفتر 46  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره   3725    مــورخ  1398/10/30 آقــای / خانم  غالمرضــا الله زار 
فرزند  ابراهیم به شــماره کالســه  2137   وبه شماره شناســنامه  628و به شماره ملی 
1141315238 صادره نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 242.75مترمربع 
پالک شــماره 2143 و 6243 و 171   فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 6520 مورخ 91/09/16 دفتر 322 و 
مع الواسطه از غالمرضا پناهی ســند 12674 مورخ 38/04/19 دفتر 47 و سند 14259 
 مورخ 48/08/15 دفتر 63   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
34- رای  شــماره   3727    مورخ  1398/10/30 آقای / خانم  احسان صرامی فروشانی            
فرزند  رجبعلی  به شماره کالســه  0047   وبه شماره شناســنامه  490   و به شماره ملی    
1141354160  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 259.65مترمربع 
پالک شــماره 6243 و 2143 و 171    فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 6520 مورخ 91/09/16 دفتر 322 و 
مع الواسطه از مالکیت غالمرضا پناهی ســند 13674 مورخ 38/04/19دفتر 47 و سند 
14259 مورخ 48/08/15 دفتر 63   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
35- رای  شــماره   4326    مــورخ  1398/11/07 آقای / خانم  شــهرام حاج حیدری 
ورنوسفادرانی فرزند  حسین به شماره کالسه  1260    وبه شماره شناسنامه  1130103412   
و به شماره ملی    1130103412  صادره نســبت به شش  دانگ یکباب خانه به مساحت 
200 مترمربع پالک شــماره 513 و 514   فرعی از   158  اصلی واقع  در صدر آباد  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت شهر داری 
خمینی شهر ثبت در صفحه 277 دفتر 151 وصفحه 266 دفتر 151  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
36- رای  شــماره   4598    مورخ  1398/11/12 آقای / خانم  ابوالقاســم مالکی فرزند  
عباسعلی  به شــماره کالســه  1776   وبه شــماره شناســنامه  222   و به شماره ملی    
1141440075  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
219.72مترمربع پالک شــماره 209   فرعی از   122    اصلی واقع  در بزمکه و وراه کوه   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحه 5 دفتر 245   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره   4596    مــورخ  1398/11/12 آقای / خانم  ندامجیری فروشــانی             
فرزند  محمد علی  به شماره کالسه  1775    وبه شماره شناسنامه  1958   و به شماره ملی    
1141328585  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
219.72مترمربع پالک شــماره 209   فرعی از   122    اصلی واقع  در بزمکه و وراه کوه   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحه 8 دفتر 245   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شماره   2922    مورخ  1398/10/18 آقای / خانم  حمید بیگی ورنوسفادرانی             
فرزند  حسین  به شماره کالسه  1162  وبه شماره شناســنامه  43008   و به شماره ملی    
1750421100  صادره نسبت به 3 دانگ مشــاع از  شش  دانگ یکباب خانه به مساحت 
223.44مترمربع پالک شماره 3554   فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 105585 مورخ 95/06/13 دفتر 46   

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شــماره   2924    مورخ  1398/10/18 آقای / خانم  طیبه مانی  ورنوسفادرانی             
فرزند  عزیز اله به شماره کالسه  1418  وبه شــماره شناسنامه  21470   و به شماره ملی    
1140214251  صادره خمینی شهر  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش  دانگ یکباب خانه به 
مساحت 223.44مترمربع پالک شماره 3554   فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از حمید بیگی سند 
105585 مورخ 95/06/13 دفتر 46   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره   4548   مورخ  1398/11/12 آقای / خانم  رامین گیوی فرزند رسول  
به شــماره کالســه  2206   وبه شــماره شناســنامه  1270210114   و به شماره ملی    
1270210114  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 2031.63مترمربع 
پالک شــماره 45   فرعی از   91    اصلــی واقع  در تیرانچی بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل دفتر 277 صفحه 590   ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شماره   3100    مورخ  1398/10/18 آقای / خانم  سعید سرمست فرزند  حسن 
به شماره کالسه  1638  وبه شماره شناسنامه  17663   و به شماره ملی    1140176171  
صادره نسبت به شــش دانگ یکباب ساختمان تجاری مســکونی  به مساحت 103.22 
مترمربع پالک شماره 88   فرعی از   118  اصلی واقع  در ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 148479 مورخ 96/03/01 دفتر 72   ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/4
م الف:761722 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مفاد آراء
140 /11 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 

دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- راي شماره 139860302019000326-1398/17/15-  آقای علیرضا کریمی پور 
فرزند محمد علی تمامت نه حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهار و نیم حبه از 72 حبه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 13279/62 متر مربع پالک شماره 1208 
فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی به رســمی از طرف 

غالمعلی و نادعلی عطاآبادی )مالک رسمی اولیه( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/04

م الف:759668 زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

11/141  آقای رضا طاهری دره بیدی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به 
کالسه 646/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ام الکلثوم محمدی دره بیدی به شناسنامه 601 در تاریخ 97/6/2 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رضا طاهری 
دره بیدی،ش.ش 18 ، ت.ت 1353/1/15 نسبت فرزند 2- باقر طاهری، ش.ش 38، ت.ت 
48/11/1 فرزند مهدی نسبت فرزند 3- ناصر طاهری، ش.ش 28، ت.ت 55/1/15 فرزند 
مهدی نســبت فرزند 4- علی طاهری، ش.ش 27، ت.ت 36/9/5 فرزند مهدی نسبت 
فرزند 5- حسین طاهری دره بیدی، ش.ش 46، ت.ت 43/6/12 فرزند مهدی نسبت فرزند 
6- ســکینه طاهری، ش.ش 16، ت.ت 31/11/7 فرزند مهدی نسبت فرزند 7- کبری  
طاهری، ش.ش 16، ت.ت 34/4/15 فرزند مهدی نسبت فرزند 8- ربابه طاهری، ش.ش 
30، ت.ت 41/7/7 فرزند مهدی نسبت فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:  759758  شعبه اول  شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

11/142  آقای جواد خدادادی دارای شناسنامه شماره 1120050456 به شرح دادخواست 
به کالسه  580/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بهروز خدادادی خمسلویی به شناسنامه 2376 در تاریخ 1398/11/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور 
به نام های 1- جواد خدادادی خمســلوئی، ش.ش 1120050456 متولد 1370/1/22، 
2- جالل خدادادی خمسلوئی، ش.ش 1120129311 متولد 1374/4/4 و سه فرزند اناث 
به نام های 1- شیال خدادادی خمســلوئی، ش.ش 208 متولد 1365/4/21 ، 2- پرستو 
خدادادی، ش.ش 1120197457 متولد 1380/11/6، 3- ســارا خدادادی خمســلوئی، 
ش.ش 761 متولد 1367/7/2 و یک همســر دائمی به نام سهیال یبلوئی، ش.ش 1367 
متولد 1346/11/2 و پــدر نامبرده به نام ایمان علی خدادادی خمســلوئی، ش.ش 450 
متولد 1304/3/4 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  م الف: 761140 شعبه اول شورای حل اختالف 

فریدونشهر
حصر وراثت

11/143  آقای محمد عابد نطنزی دارای شناسنامه شــماره 121 به شرح دادخواست به 
کالسه  580/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حبیب اله عابد نطنزی به شناسنامه 2668 در تاریخ 93/2/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد عابد نطنزی، 
ش.ش121 فرزند حبیب اله نســبت با متوفی فرزند 2- حسین عابد نطنزی، ش.ش 83 
فرزند حبیب اله نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا عابد نطنزی، ش.ش 111 فرزند حبیب 
اله نســبت با متوفی فرزند 4- فاطمه عابد نطنزی، ش.ش 19 فرزند حبیب اله نسبت با 
متوفی فرزند 5- کوکب عابد نطنزی، ش.ش 2675 نسبت با متوفی همسر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 761295 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز
حصر وراثت

11/144  خانم معصومه حاجی حسینی دارای شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست 
به کالسه  624/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی انصاری به شناســنامه 3 در تاریخ 98/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســعیده انصاری، ش.ش 
1343 فرزند علی فرزند متوفی 2- سپیده انصاری، ش.ش 4673 فرزند علی فرزند متوفی 
3- معصومه حاجی حسینی، ش.ش 181 فرزند علی اصغر همسر علی می باشد و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 760375 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

11/145  مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده 97/641 وقت رسیدگی 
مورخ 98/12/14 ساعت 5 عصر، مشخصات خواهان: محمد جواد هاشمی فرزند جواد به 
نشانی دهاقان خ فردوسی، فردوســی 6 پ 21، مشخصات خوانده: محمد حسن سعیدی 
فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 71/872/000 به انضمام 
هزینه های دادرسی و تاخیر و تادیه، گردشکار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی وفق ماده 72 قانون 
آئین دادرسی مدنی نموده است )وقت رسیدگی فوق جهت استماع شهادت شهود اعالمی 
از ناحیه خواهان می باشد( لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم دریافت و در وقت مقرر در جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 761259 شعبه 

اول شورای حل اختالف دهاقان
ابالغ رای

11/146 کالسه پرونده:396/98 ، شــماره دادنامه:2083 ، تاریخ رسیدگی: 98/10/18 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان:نعمت اله آلویی به 
نشانی:خمینی شهر بلوار امیرکبیر ؛ وکیل:محمدعلی آلویی به نشانی خمینی شهر چهار راه 
شریعتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل ، خوانده: حسن روشن مهر به نشانی: خمینی شهر 
بلوار دانشجو بنگاه و امالک روشن مهر) فعال مجهول المکان( ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای نعمت اله آلویی فرزند حسین علیه آقای 
حسن روشن مهر  فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ یازده  میلیون ریال 11/000/000 
وجه یک فقره چک به شــماره 445933-94/3/2 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین 
آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با 
استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت تضامنی مبلغ 
11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/405/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
این رای غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس 
 ظرف مهلت 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شــهر 
 می باشــد. م الف: 746630  قاضی شــعبه سوم شــورای حل اختالف شهرستان

 خمینی شهر 
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پایان سریال نود قسمتی انتخاب سرمربی تیم ملی؛

 »اسکوچیچ« جانشین ویلموتس شد

باالخره تکلیف سرمربی تیم ملی فوتبال هم   سمیه مصور
مشــخص شــد تا دیگر هر روز نــام های 
مختلفی به عنوان گزینه های فدراسیون برای نشستن روی نیمکت تیم 
ملی به گوش مان نرسد. ماجرای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
پس از جدایی مارک ویلموتس دست کمی از سریال های نود قسمتی 
طنز مهران مدیری ندارد. در این مدت نزدیک به چهارماه با اســم های 
مختلفی روبه رو شدیم از برانکو ایوانکوویچ سرمربی موفق پرسپولیس و 
البته برکنار شده النصر عربستان تا وحید هاشمیان. بعضی روز ها شنیده 
می شد که هم پای گزینه های داخلی در میان است و هم پای گزینه های 
خارجی ولی بیشتر جهت مسئوالن فدراسیون فوتبال به سمت گزینه های 
داخلی رفته بود و دلیل این امر را هم شــرایط فعلی کشور می دانستند. 
امیرقلعه نویی، ســرمربی تیم ســپاهان محتمل ترین گزینه ای بود که 
شانس او برای رســیدن به کلید هدایت نیمکت تیم ملی بیشتر از سایر 
گزینه ها به چشم می آمد ولی مسئولیت ژنرال در تیم سپاهان و مخالفت 
رسمی مسئوالن باشگاه فوالد مبارکه موجب شــد تا با وجود مذاکرات 
صورت گرفته با قلعه نویی، پای او به تیم ملی باز نشــود و نام یک مربی 
کروات به گوش بخورد. بله دراگان اســکوچیچ، سرمربی مستعفی تیم 
صنعت نفت آبادان ســرمربی تیم فوتبال شــد. خوب فوتبال اســت و  
فدراسیون آن، خیلی عجیب نیست با آقای همیشه خندان که قهرمان 

رشته دیگری بود اداره شود و یا تاج السلطنه یا دیگری. همه چیزمان کال 
به هم می آید. در روزی که همه نگاه ها به سمت دربی پایتخت دوخته 
شده بود تکلیف نیمکت تیم ملی هم مشخص شد. اینکه چه تفکری برای 
انتخاب سرمربی تیم ملی در تارو پود فدراسیون جریان دارد و معیارهای 
انتخاب سرمربی چیست را هیچ کس نمی داند ولی خوب دیگر باید با این 
مربی کروات به جنگ غول برویم؛ غولی که البته با دستان مبارک مربی 
بلژیکی برای تیم ملی ســاخته شــد. در مرحله مقدماتی رقابت های 
انتخابی جام جهانی مقابل تیم های درجه دوم آســیا هم چون عراق و 
بحرین باختیم تا  کارمان برای صعود به مرحله نهایی سخت شود. دراگان 
اسکوچیچ با ملوان انزلی در فوتبال ما شناخته شد و با فوالد رتبه ششم 
لیگ برتر  را کسب کرد و خونه به خونه را به فینال جام حذفی رهنمون کرد 
و با نفت آبادان انصافا نتایج نسبتا خوبی گرفت ؛اما در یک اقدام عجیب 
بعد از دو هفته نتیجه نگرفتن با توافق دوطرفه ازاین تیم جدا شد و حاال 
سرمربی تیم ملی  است. وی پس از مربیانی همچون تومیسالو ایویچ، 
استانکو پوکله پوویچ، میروســالو بالژویچ و برانکو ایوانکویچ، پنحمین 
سرمربی کرواتی است که هدایت تیم ملی ایران را برعهده گرفت است.در 
مورد قرارداد این مربی، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اما یک 
منبــع آگاه در این خصــوص معتقد اســت رقم قرارداد اســکوچیچ با 
فدراسیون چیزی نزدیک به ۴۰۰ دالر است. البته مثل همه قراردادهای 

حرفــه ای، در بندهایی از آن آپشــن هم وجــود دارد، ولی بــا این حال 
اسکوچیچ نسبت به مربیان قبلی تیم ملی با رقمی بسیار کمتر، هدایت 
تیم ملی را قبول کرده اســت.این در حالی اســت که جدا از آپشن برای 
پیروزی روی نیمکت تیم ملی، اگر بتواند ایران را به جام جهانی بکشاند، 
آپشن های بیشتری روی قراردادش اضافه خواهد شد. اسکوویچ پس 
 »HRT « از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در گفت وگو با سایت
کرواســی گفت: مطمئنا حضور در جمع مربیان بزرگ دیگر کرواسی که 
سابقه ســرمربی گری تیم ملی ایران را دارند، افتخار است. کروات ها در 
ایران بسیار مورد احترام هستند، بنابراین واقعا خوشحالم که این فرصت 
را پیدا کردم که سرمربی ایران، یک کشور عالی فوتبالی باشم.سرمربی 
جدید تیم ملی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:بازی های کلیدی 
ما با بحرین و عراق خواهد بود که باید بگویم برای ما حکم جنگ را دارد. 
هر دو بازی در تهران در ورزشــگاه 1۰۰ هزار نفری مملو از تماشاگر برگزار 
خواهد شد، امیدوام بتوانیم از این گروه صعود کنیم. کلیدی ترین بازی ما 
هم مقابل تیم تحت هدایت دوست خوبم سرچکو کاتانتس، یعنی عراق 
است و بازی جالبی خواهد شد. انتظارات باالست و به خصوص پس از 
عملکرد فوق العاده تیم ملی در جام جهانی روسیه که با وجود همگروهی 
با تیم های اسپانیا، پرتغال و مراکش در آستانه صعود به مرحله حذفی قرار 

داشت، همه می خواهند ایران به جام جهانی 2۰22 راه پیدا کند.

بحرانی که قلعه نویی با دستان خودش رقم زد
 امیر قلعه نویی که در نهایت از میان گزینه های تیم ملی کنار رفت، در ادامه فصل هدایت ســپاهان را 
برعهده خواهد داشت و باید با تیمش در رقابت های مختلف باشــگاهی شرکت کند. بعد از جدایی 
ویلموتس، مربیان  زیادی به عنوان گزینه 
هدایت تیــم ملی مطرح شــدند و افراد 
زیادی مانند دایــی و قلعه نویی بیش از 
بقیه به نیمکت تیم ملی نزدیک شــدند. 
با این حال  قلعه نویی به دلیل داشــتن 
قرارداد با سپاهان از نیمکت تیم ملی دور 
شد و دراگان اســکوچیچ به نیمکت تیم 

ملی رسید.
در این میان یک بحران بزرگ در لیگ برتر 
ایجاد شده و آن هم به دلیل رفتاری است 
که قلعه نویی از خود بروز داده است. او می دانست که باشــگاه به این راحتی اجازه جدایی او را صادر 
نخواهد کرد، اما بدون توجه به این مسئله به توافق اولیه با مدیران فدراسیون رسید و بعد پای باشگاه به 
ماجرا باز شد. حال به نظر می رسد با ماندن قلعه نویی در سپاهان هم او از مدیران باشگاه دلخور است و 
هم هواداران سپاهان آن اعتماد پیشین را به او ندارند و مشخص نیست درصورت ناکامی چه واکنشی 
نشان خواهند داد. این بحرانی است که امیر قلعه نویی با دستان خود ایجاد کرده است و معلوم نیست 

که آیا سرنوشت حرفه ای او را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا نه؟

کدام یک از شروط »تاج« برای شروع لیگ عملی شد؟
مشکالت شدید لیگ برتر هجدهم و درگیری هایی که در ورزشگاه اتفاق می افتاد باعث شد تا فدراسیون 
فوتبال برای برگزاری لیگ برتر نوزدهم شروطی را تعیین کند. در همین راستا مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ اعالم کردند که تا مسئله بلیت فروشی الکترونیک، شماره گذاری صندلی و دوربین های 
مداربسته حل نشود، لیگ برگزار نخواهد شد.اما طی ماه های اخیر درگیری ها در ورزشگاه ادامه دار بوده 
و حتی در جریان بازی پرسپولیس-تراکتور در ورزشگاه آزادی، طرفداران دو تیم با پرتاب سنگ به سمت 
یکدیگر از خجالت هم در می آمدند. در ابتدای لیگ و با گزارش هایی که در رســانه های مختلف پخش 
شد، مشخص شد که وضعیت نشستن مردم روی صندلی ها طبق روال گذشته  بوده و نظم مشخصی 
ایجاد نشده است. نکته مهم دیگر هم به بلیت فروشــی برمی گردد. نقص های متعدد این سیستم در 
بلیت فروشی دربی مشــخص شــد، جایی که مردم باید زمان زیادی را صرف خرید بلیت یک مسابقه 
می کردند و زمانی که از یک مرحله به مرحله دیگر می رفتند، دائما در صف انتظار قرار می گرفتند. در این 
شرایط هم زمان زیادی از آن ها گرفته می شد و هم ممکن بود که با خطای سیستمی مواجه شوند و نتوانند 
بلیت تهیه کنند. رخ دادن این مسائل در کنار هم نشان می دهد که شرایطی که پیش تر اعالم شده بود به طور 

کامل اجرا نشده است و جنجال های گذشته هنوز ادامه دارد.

فوالد با »نکونام« آسیایی می شود؟
نکونام بعد از عملکرد خوب با تیم نســاجی در ابتدای این فصل از رقابت ها، راهی فوالد شد تا در اهواز 
مربی گری را ادامه دهد. او در نیم فصل از رقابت ها در جایگاه هفتم قرار گرفت و همین موضوع باعث شد 
تا فوالدی ها به فکر تقویت بیشتر تیم خود بیفتند.آن ها در فصل نقل وانتقاالت فرشاد احمدزاده و پاتوسی 
را جذب کردند تا ضعف های خود را پوشش دهند. در کنار این دو نفرآن ها زبیر نیک نفس و سینا زامهران 
را هم جذب کردند. اگرچه در اولین بازی خود در نیم فصل دوم شکست خوردند؛ اما رفته رفته خود را پیدا 
کردند و موفق شدند در اولین دیدار این هفته از رقابت های لیگ برتر، شهرخودروی آسیایی را شکست 

دهند تا نشان دهند که می توان به آن ها برای کسب سهمیه آسیایی امیدوار بود.

در حاشیه

 اینکه چه تفکری برای انتخاب سرمربی تیم ملی در 
تارو پود فدراسیون جریان دارد و معیارهای انتخاب 
سرمربی چیست را هیچ کس نمی داند ولی خوب دیگر 

باید با این مربی کروات به جنگ غول برویم

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان
اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی
از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده(
 یک مرحله ای شماره 980/1023 شماره 2098001188000074 در سامانه ستاد

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 IR 33۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴3۰23۰298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مر کزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به 
»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. ) تماس با کارفرما 

در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره ۰31-36277687(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه مورخ 1398/11/1۴ لغایت ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/2۴ 
جلسه توجیهی: مناقصه گزار نسبت به برگزاری جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ برای مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ 
1398/11/27 ساعت 1۰ صبح، در محل سالن جلسات معاونت مالی و پشــتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان اقدام 

خواهد نمود. حضور نمایندگان شرکت ها در این جلســه الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مناقصه 

خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر 
تا ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1398/12/۰5 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« بارگذاری و نسخه فیزیکی 

آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه: ســاعت 1۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1398/12/۰6 ســالن کمیسیون معامالت 
ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

سایر شرایط مناقصه:
   به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اند.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

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

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:758569

شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

98۰/1۰23
عملیات اجرایی بهره برداری از 
انبارهای شرکت برق منطقه ای 

اصفهان در سال 1399
725/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دارا بودن گواهی صالحیت 
خدمات پشتیبانی )کد ۴ یا 7( 
از سازمان کار وامور اجتماعی 

نوبت دوم
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در دیدار با فعاالن دانشجویی دانشگاه های استان مطرح کرد:

هوشیاری جبهه انقالب در جنگ رسانه ای 
رییس سازمان مستضعفین ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی با فعاالن دانشجویی دانشگاه های 

استان اصفهان با بیان اینکه پیروزی انقاب اســامی یک حقیقت بزرگ غیرقابل کتمان است، 

اظهار کرد: ما چون در این دریای نعمت زندگی می کنیم شــاید بزرگی و حقیقت نظام اسامی را 

کمتر مورد توجه قرار بدهیم.ســرتیپ پاسدار غامرضا ســلیمانی با بیان اینکه اتفاقات، ریشه ها 

و روند انقاب اسامی که موجب تحقق نظام اســامی جدید در یک سرزمین راهبردی در ایران 

شــد را باید مورد توجه قرار دهیم، عنوان کرد: تمام اتفاقات دنیا در 40 ســال گذشــته از انقاب 

اســامی تاثیر گرفته و تحوالت دنیا در آینده هم متاثر از نظام اسامی خواهد بود. وی ادامه داد: 

دشــمنان از طریق جنگ روانی و عملیات رسانه ای با استفاده از رســانه به دنبال این هستند که 

کامیابی ما را شکســت و شکســت های خود را پیروزی جلوه دهند که الزم اســت جبهه انقاب 

در این عرصه هوشیار باشد.ســردار سلیمانی با اشاره به 40 سالگی بســیج اذعان کرد: نقشه راه 

10 ساله بسیج بر اساس بیانیه گام دوم انقاب تعیین شده اســت و سازمان بسیج وظیفه دارد 

سیاســت ها و منظومه فکری رهبری در رابطه با بســیج را احصا کند و به مجموعه های ســپاه 

استانی بدهد و آنها با اســتفاده از وضعیت و برآوردهای خود برنامه ریزی کنند.رییس سازمان 

بسیج مســتضعفین تاکید کرد: بســیج آمادگی دارد از تمام طرح ها، ایده ها و برنامه های قابل 

اجرای دانشگاه ها در گام دوم انقاب از طریق سپاه های اســتانی حمایت کند.وی با بیان اینکه 

مردم صاحبان اصلی انقاب هســتند و ما بســیجیان فرزندان مردم هســتیم، گفت: مطالبات 

 مردم، عدالت خواهــی، مبارزه با رانت و اشــرافی گــری و ظلم، اصلی ترین حرف ما و بســیج 

دانشجویی است.

فرمانده ناجا در مراسم یادواره شهدای روستای نیسیان اردستان:

 شهادت سردار سلیمانی
 یک انقالب دیگر در کشور ایجاد کرد

فرمانده نیروی انتظامی در مراســم یادواره شهدای روستای نیســان اردستان اظهار کرد: سردار 

شهید قاسم ســلیمانی تمام عمر خود را در راه مجاهدت نثار کرد و شــهادت ایشان باعث عزت 

مسلمانان و همه آزادگان شد. استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا داعش را تشکیل داد و جنایت 

کرد؛ اما سردار سلیمانی باعث سرنگونی حاکمیت داعش در کشورهای اسامی منطقه شد.سردار 

حسین اشتری با بیان اینکه خدمتی که سردار سلیمانی به کشور کرد را تا چندین سال نمی توانیم 

جبران کنیم، افزود: نه تنها ملت ایران، بلکه مردم بیشــتر کشــورهای دنیا قدردان و داغدار این 

سردار بزرگ هستند.فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به مکتبی که سردار سلیمانی در کشور ایجاد 

کرد، گفت: شهادت سردار ســلیمانی یک انقاب دیگر در کشور ایجاد کرد و باعث شد مردم ایران 

بار دیگر با آرمان های انقاب، امام)ره( و شــهدا بیعت کنند، مردم ایران همیشــه قدردان شهدا 

هستند.سردار اشــتری با بیان اینکه قدرتی که در ایران و کشــورهای منطقه وجود دارد به برکت 

خون ۲۲0 هزار شهیدی است که در راه دفاع مقدس اهدا شده، گفت: نیروی انتظامی بیش از 1۳ 

هزار شهید دارد که در بخش های مختلفی جان خود را فدا کردند تا برای کشور عزت بیافرینند. هر 

زمانی که ایران دچار مشکل و بحران شده شهدا به داد کشور رســیدند و باعث ایجاد روحیه برای 

ملت و مسئوالن شدند.فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه دشمن عاوه بر اینکه از زمان حیات 

سردار سلیمانی ضربه خورد از شهادت ایشــان هم بسیار ضربه خورد، گفت: اخاصی که در وجود 

سردار سلیمانی بود باعث می شد خود را یک سرباز جلوه دهد. والیت مداری، اخاص و شجاعت 

رمز پیروزی ایشان  بود. 

نخستین سالگرد گرامیداشت 27 شهید مدافع امنیت لشکر 14 امام حسین )ع( برگزار شد؛

فداییان وطن

تازه جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقاب          سمیه مصور
را گرفته بودیــم و با اعام بیانیــه گام دوم 
انقاب توسط مقام معظم رهبری به دنبال ترسیم برنامه ریزی های مناسب 
برای  شدت حرکت روی ریل استقال و آزادی بودیم  که خبر رسید گروهی 
از بهترین جوانان این مرز و بوم که در راه بازگشت از ماموریت مرزبانی بودند، 
در  اثر حرکت انتحاری یک گروهک تروریســتی از میان مان  پر کشیدند؛ 
خبری تلخ از آســمانی شــدن یاران خرازی. در گام دوم انقاب، جوانان 
اصفهانی این بار نیز پیش گام و پیش قدم شدند همانند روزهای اول به ثمر 
نشستن نهضت پیروزی، نهضتی که از هر طرف مورد هجوم دشمن از داخل 
و خارج قرار گرفته بود. بیست و هفت نفر از لشکر 14 امام حسین )ع( در 
راه دفاع از امنیت این وطن شربت شــهادت نوشیدند. امنیتی که بیشتر 
اوقات یادمان رفته است به قیمت چه خون هایی به دست آمده و حاال در 
روزهای نزدیک شدن به سالگرد آسمانی شدن این بیست و هفت نفر در 
گلستان شهدای اصفهان گرد هم آمدیم تا نشان دهیم قدردان رشادت ها و 
ایثار این شهیدان و سایر رزمندگان ایران اسامی هستیم که ماه ها دورتر از 
خانواده شان برای امنیت و آرامش ما به سر می برند تا کسی نگاه چپ به 
این خاک و مردمش نکند.نخستین سالگرد گرامیداشت ۲7 شهید مدافع 
امنیت لشکر 14 امام حسین)ع( پنجشنبه شب با حضور مسئوالن استانی، 
نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و مردم شهید پرور نصف جهان در 
خیمه حسینی گلستان شهدا برگزار شد.ســردار پاکپور، فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی میهمان ویژه این مراسم بود که در 

حاشیه این مراسم با خانواده شهدا دیدار و گفت وگو کرد. امام جمعه موقت 
تهران نیز دیگر میهمان ویژه این مراســم بود که به گوشه هایی از خدمات 
سپاه در کشور اشاره و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.آیت ا... صدیقی در 
این مراســم با بیان اینکه اصفهانی ها مردم حماسه آفرین و شهید پرور 
هســتند، اظهار کرد: انقاب همان گونه که امام راحل گفتند انفجار نور بود؛ 
ایران قبل از انقاب اسامی از نظرآبادانی، فرهنگی، مذهبی و علمی و بین 
المللی جزو عقب مانده ترین کشورهای دنیا بود.امام جمعه موقت تهران 
افزود: شاه ایران نه تنها در برابر رییس جمهور آمریکا آدم حساب نمی شد 
بلکه در برابر نظامیان آمریکایی که اقتصاد فرهنگ و ارتش ما را مدیریت می 
کردند، توانایی نداشت.وی  ادامه داد: کاپیتوالسیون آمریکایی، ذلت بین 
المللی بود که آن را قانونی کردند؛ کاری کرده بودند که در دانشگاه ها سایه 
مذهب را با تیر می زدند، آن روز های ایران با امروز قابل قیاس نیســت، 
اعتکاف و سینه زنی برای امام حسین )ع( در دانشگاه اصا قابل تصور نبود.

آیت ا...صدیقی با بیان اینکه طبق نقشــه های دشــمن نباید جمهوری 
اسامی پیشرفتی می کرد، تصریح کرد: ایران اسامی خاف برنامه های 
متعدد دشمنان روز به روز در حال پیشرفت است.وی ادامه داد: آمریکایی 
ها پس از حمله موشکی ایران، سرگیجه گرفتند و  هنوز نمی دانند چه بر 
سرشــان آمده اســت؛ انقاب اســامی مورد توجه ائمه اطهار و جریان 
عاشوراست و دلیل آن را هم امام )ره( گفتند که هرچه داریم از محرم و صفر 
است.امام جمعه موقت تهران بیان کرد: هیچ ملتی حتی ملت پیامبر)ص( 
قابل مقایسه با ملت ایران نیست؛ مردم ما از هر چه داشتند برای پیروزی 

انقاب و جنگ تحمیلی گذشتند.اشاره به رشادت های مرزبانان برای دفاع 
از امنیت این مرز و بوم بخش دیگری از صحبت های آیت ا... صدیقی در 
این مراسم بود. وی با بیان اینکه اگر این شهدا مرزها را امن نکرده بودند هر 
روز جنگ داخلی داشتیم، گفت: امنیت مرزها اقتدار ماست؛ مردم ما در  
امتحانات مختلف نشــان دادند که ســردار سلیمانی هســتند و اگر در 
دانشگاه ها، جامعه و زندگی امنیت داریم، مدیون این شهدا هستیم.امام 
جمعه موقت تهران  با بیان اینکه این ۲7 شهید نه تنها شهید بلکه هر کدام 
امنیت و اقتدار کشور هستند، خاطر نشان کرد:» یکی از معجزات انقاب ما 
همدلی و انسجام اقوام است و اقوام ایرانی در همه حوادث برادر و در کنار 
هم هستند«.اجرای نمایش »قیمت امنیت« توسط جمعی از رزمندگان 
لشکر 14 امام حسین )ع( بخش دیگری از این مراسم بود که یاران خرازی 
گوشه ای از فعالیت های این یگان را در ماموریت های گذشته به نمایش 
گذاشتند. دیدن فرزندان این شــهیدان به همراه عکس پدرشان در این 
مراسم تلخی خبر از دست دادن بهترین جوانان ایران اسامی را برای مان 
زنده نگه داشت؛ فرزندانی که باید بدون حضور پدر قد بکشند و سایه سر 
مادرانی باشند که شریک زندگی شــان را در راه دفاع از این وطن از دست 
دادند، همسرانی که وطن دوستی را به منصه ظهور گذاشته اند، وطنی که باید 
برایش خون داد. وطنی که چه خوب میرزاده عشقی برایش سرود: من آن 
نیم به مرگ طبیعی شــوم هاک،وین کاسه خون به بســتر راحت هدر 
کنم،معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو 

شام و سحر کنم

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسامی شهر اصفهان در اولین کنفرانس بین المللی 
توسعه پایدار و ســامت روانی، اجتماعی، اظهار کرد: 
توســعه پایدار به عنوان مفهومی با سابقه بیش از سه 
دهه در ادبیــات امروز به یک قالب فکــری عمده در 
بسیاری از کشــورها به خصوص کشــورهای در حال 
توسعه تبدیل شده اســت و با وجود آنکه این مفهوم 
مانند توسعه، تعاریف متعدد دربر دارد؛ اما در سطح بین 

المللی دارای اجماعی علمی و عملی است که از طریق 
ســازمان ملل و نهادهای مرتبط به مثابه برنامه عمل 
توسعه کشورها پیشنهاد شده است.کوروش محمدی 
در تعریف توســعه پایــدار افزود: بر اســاس تعریف 
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1۹۸7 
، توسعه پایدار عبارت اســت از توسعه ای که نیازهای 
کنونی را تامین کند بدون آنکه توانایی نسل های آینده 
را دربر آوردن نیازهای خود به مخاطره افکند.این عضو 
شورای شهر تصریح کرد: توسعه پایدار توسعه ای کل 
نگر اســت و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و زیســت محیطی را دربر می گیرد و به اعتباری مهم 
ترین شاخصه و جاذبه توســعه پایدار در جامع نگری 

آن است.وی در تعریف سامت اظهار کرد: سامت به 
عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی عرصه ای 
است که پیوندی عمیق با سایر عرصه های جامعه دارد 
و امروز در نتیجه پیچیده تر شــدن ابعاد چالش های 
گوناگون توسعه ای بسیار ی از کشورها تامین، حفظ و 
ارتقای سطح سامت به محوری ترین دغدغه سامت 
فراروی سیاست گذاران تبدیل شده است.محمدی، 
توسعه پایدار را توسعه ای انسان محور دانست و گفت: 
این توسعه به مثابه مهم ترین قالب های فکری توسعه 
در قرن ۲1 تمامی عرصه هــای زندگی آدمی را در کنار 
هم با محوریت سامت انســان و جامعه مورد توجه 

قرار می دهد.

عضو شورای شهر:

قالب فکری قرن 21 در توسعه، انسان محور است

 ساخت قبرهای جدید با سازه های بتنی پیش ساخته 
در آرامستان باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: ســاخت قبرهای جدید با سازه های بتنی 
پیش ساخته در آرامستان باغ رضوان در حال انجام است.احمدرضا مرادی اظهار کرد: پیش از این کندن 
قبرها به صورت سنتی بود  که برای انجام آن زمان زیادی صرف می شد؛ اما قبرهای جدید با سازه های 
بتنی پیش ساخته احداث می شــود.وی با بیان این که آرامستان های شهرهای دیگر برای استفاده از 
تجربیات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در ایجاد قبرهای پیش ساخته هماهنگی الزم را انجام 
داده اند، افزود: برای احداث این قبور، عملیات حفاری انجام، قطعات پیش ساخته در آن قرار گرفته و 
مونتاژ می شود.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با این شرایط قبور 
یک بلوک در مدت دو روز آماده تحویل می شود.وی گفت: متناسب سازی محوطه قطعات و بلوک های 
آرامستان باغ رضوان برای تردد آرام و بدون دغدغه معلوالن، جانبازان و سالمندان جهت زیارت اهل قبور 
و با هدف افزایش جلب رضایت مندی این قشر در دستور کار است همچنین نصب شیرآالت برداشت 
آب و حوضچه های جدید در جوار این بلوک ها نیز گام دیگری در ارائه خدمات بهینه به زائران خواهد بود.

مرادی، از توسعه فضای سبز فاز سوم آرامستان باغ رضوان خبر داد و تصریح کرد: حدود یک هکتار فضای 
سبز در فاز سوم آرامستان باغ رضوان ایجاد می شود که در حال حاضر عملیات خاک ریزی محوطه در 
حال انجام است.وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه حدود ۸00 سرویس خاک برداری، ۵00 سرویس 
خاک ریزی، 100 تن کود کمپوست و ۵0 تن کود دامی پیش بینی و پیمانکار واجد شرایط برای اجرای آن 
نیز انتخاب شده است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: به زودی درخت و 
درختچه های مقاوم به شرایط خشکی و کم آبی در عرصه یک هکتاری توسعه فضای سبز فاز سوم این 

آرامستان کاشته می شود.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان:
 طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل تا پایان سال

 نهایی می شود
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان اظهارکرد: پژوهش طرح جامع مطالعات پدافند 
غیرعامل شهر اصفهان همزمان با طرح جامع مطالعات اســتان اصفهان با هدف تهیه طرح جامع 
پدافند غیرعامل شهر اصفهان، با مشارکت شــهرداری اصفهان و سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
حال انجام است. سیدرضا جعفریان فر افزود: در این پژوهش، خدمات مشاوره و مطالعات طرح 
پدافند غیرعامل شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفته که شرح خدمات آن شامل شش بخش کلی 
و زیربخش های مربوط منطبق بر دســتورالعمل های ارائه شده توسط ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور است. مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان ادامه داد: فصل نخست طرح جامع 
مطالعات پدافند غیرعامل شــهر شامل جمع آوری، تجزیه و تحلیل اســناد و اطاعات پایه، فصل 
دوم ســطح بندی و ارزیابی دارایی ها، فصل سوم ارزیابی تســهیات، فصل چهارم ارزیابی آسیب 
پذیری های مراکز، فصل پنجم تحلیل و خطرپذیری و فصل ششم ارائه خروجی مطالعات توسط 
مشاور است. وی با بیان اینکه تاکنون سه فصل از شش فصل طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل 
شهر اصفهان توسط مشــاور ارائه شده است، گفت: چهار جلســه نظارت و راهبردی پروژه با حضور 
نمایندگان مدیریت اداره کل پدافند غیرعامل استان، نماینده معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی، نماینده معاونت خدمات شهری، نماینده معاونت شهرســازی و معماری و کارشناسان 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرسازی اصفهان برگزار و این سه فصل توسط کارشناس ارائه و 
نقطه نظرات نمایندگان شرکت کننده در جلسه دریافت و تحلیل و اصاحات مدنظر نمایندگان روی 
طرح انجام شد. وی اظهار امیدواری کرد: طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل شهر اصفهان تا پایان 
اسفندماه نهایی و تحویل شهرداری شود تا به عنوان طرح پایه بتوانیم برای مباحث پدافندی شهر و 

تحکیم و تاب آوری زیرساخت های شهری از آن استفاده کنیم.

با مسئولان

اخبار

رفع مشکل کم آبی منطقه 11

خبر  روز

مدیر منطقــه 11 شــهرداری اصفهان در 

مراســم بهره بــرداری از پروژه ایســتگاه 

پمپاژ و منبــع ذخیره آب دو هــزار و ۵00 

مترمکعبی و ورزشــگاه روبــاز توانا اظهار 

کرد: فضای ســبز و درختان شهر در حفظ 

ســامتی و تامین رفاه انســان ها نقش 

بســیار مهمی دارند و وضعیت نامطلوب 

شــهری فاکتور مهمی اســت که ساکنان 

آن را در خطر فزاینده ابتا به افســردگی 

و اســترس قرار می دهد.حمید اشــرفی 

ادامه داد: ایجاد فضاهای ســبز شــهری 

روشی بسیار کم هزینه در ارتقای وضعیت 

شــهرها و بهتر شــدن ســامت ساکنان 

آنهاســت.وی با بیان اینکه زندگی کردن 

در مجاورت فضای ســبز شهری می تواند 

به طور چشمگیری احساس افسردگی را 

کاهش دهد و وضعیت ســامت جسمی 

و روانی ســاکنان شــهر را بهبود بخشد، 

تصریح کرد: ســبک طراحی فضای سبز 

نیز مقوله بسیار مهمی است که شهرداری 

اصفهان به طور شایسته ای مورد واکاوی 

قــرار داده تــا انتخاب گونه هــای گیاهی 

برای کاشــت به ســمت نوع پایدار سوق 

داده شــود.وی با بیان اینکه امروز شاهد 

تکمیل بزرگ ترین منبع ذخیره آب فضای 

سبز شــهری اصفهان و ایستگاه پمپاژ در 

منطقه 11 شــهرداری هستیم، گفت: یکی 

از ویژگی هــای ایــن پروژه اســتفاده دو 

منظوره از فضای شهری است که منبع دو 

هزار و ۵00 مترمکعبــی در زیر و مجموعه 

ورزشــی اســتاندارد چند منظــوره روی 

مخزن ایجاد شــده اســت.مدیر منطقه 

11 شــهرداری اصفهان از انجــام مناقصه 

احداث کلکتــور و لوله گــذاری خط این 

ایســتگاه، خبر داد و اظهار کــرد: بازدهی 

این پروژه به گونه ای اســت که شهرداری 

منطقه 11 در ســال آینــده دغدغه کم آبی 

یا بی آبی را نخواهد داشــت و از آب های 

 زیرزمینی بــرای آبیاری کمتر اســتفاده 

خواهیم کرد.

شهردار اصفهان ظهر روز پنجشنبه میزبان سفیر جدید ایران در کشور دانمارک بود.قدرت ا... نوروزی در این جلسه اظهار کرد: بسیار خرسندیم که امروز یک بانوی اصفهانی 
به عنوان سفیر ایران به دانمارک اعزام خواهد شد؛ سفیر در نظام اداری جایگاه باالیی دارد و باید در همه حوزه ها فعال باشد.وی خطاب به سفیر جدید ایران در دانمارک 
گفت: در موقعیتی که قرار دارید کمک بسیاری می توانید به شهر و شــهرداری اصفهان کنید چراکه هرکس و در هر جایگاهی باشد عاقه مند است تا به شهر خود نیز 
خدمتی کند.شهردار اصفهان با اشاره به خواهر خواندگی بین اصفهان و یکی از شهرهای دانمارک، خاطرنشان کرد: در این دوره امیدواریم زمینه خواهرخواندگی اصفهان 
با دانمارک فراهم شود.وی با اشاره به رونق گردشگری تاکید کرد: از روز اول محور تمام برنامه های شهرداری و شورای شهر اصفهان گردشگری بوده است که در این 
راستا پروژه »اصفهان ۲0۲0«  نیز با محوریت گردشگری تعریف شده تا بتوانیم برای گردشگری اصفهان گام های مثبتی برداریم.نوروزی افزود: سفیر می تواند زمینه ای 
برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، ورزشی، هنری و یا فعالیت های اقتصادی مشترک را فراهم کند و شهرداری اصفهان نیز آمادگی همکاری دارد.افسانه نادی پور، 
سفیر جدید ایران در دانمارک در ادامه این جلسه اظهار کرد: در حوزه حقوق بشر فعالیت هایی انجام داده ایم و به نقش شهرداری ها آگاه هستیم.وی خاطرنشان کرد: 

به عنوان یک اصفهانی، نماینده ای در خارج از کشور خواهم بود و هر کمکی بتوانم به اصفهان خواهم کرد.

افزایش مراودات فرهنگی و گردشگری بین اصفهان و دانمارک

خیمه های انقالب 
در اصفهان برپا شد

خیمه های انقاب در ســطح 
شهر اصفهان به مناسبت دهه 
فجر در ۳0 نقطه مختلف این 
شهر برگزار شــد؛ خیمه های 
انقــاب در گــذر فرهنگــی 
چهاربــاغ به صــورت نمادین 
 بــا حضــور فرمانــده ســپاه

 صاحب الزمان )عج( افتتاح 
شد.

وز عکس ر

عکس:  صاحب نیوز
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از دیر باز نقش نمایشگاه در توسعه ، اقتصاد و تعامل با کشورهای حدیث زاهدی
جهان یکــی از مهم تریــن موضوعات مــورد توجــه  اقتصادانان و 
کارشناسان شهری به شمار می رود .وجود مراکز صنعتی متعدد درکنار معادن و از همه مهم تر داشتن 
صنعتگرانی که از شــهرت جهانی برخوردارند در کنار تولیدات انواع صنایع دســتی ، موجب شده است 
اصفهان به شدت نیازمند یک نمایشگاه بین المللی باشد تا بتواند ضمن انتقال تجربیات متخصصان و 
صنعت کاران خود از فکر و اندیشه روز دنیا نیز بهره ببرد.  با این حال نبود یک نمایشگاه بین المللی برای 
حضور کارشناسان و متخصصان داخلی در این مرکز و تبادل اطالعات موجب شده است ، متخصصان و 
صنعتگران اصفهانی نتوانند بهره مناسبی از داشته خود به معنای واقعی ببرند؛ موضوعی که سبب شد 
ســرانجام با توافق نامه کارگروه منتخب وزیران، مرکز همایش های بین المللی اصفهان در تاریخ 27 
 تیرماه ســال 8۹ کلیــد بخــورد و شــهرداری اصفهان بــه عنوان دســتگاه مجــری اجــرای پروژه 

انتخاب شود.  
مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای )مدظله العالی( یکی از پروژه های شاخص و مهم شهر 
اصفهان است که از سال 13۹0 در شرقی ترین نقطه شــهر در انتهای خیابان شهید روح االمین در حال 
ساخت است. به همین منظور سایت 50 هکتاری شهید کشوری برای این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد 30 هکتار از این سایت برای ساخت سالن ها و 20هکتار آن برای ساخت مراکز اقامتی، توریستی و 
تجاری اختصاص یابد. مرکز همایش های بین المللی اصفهان یکی از پروژه های شاخص و مهم شهر 
اصفهان است که از سال 13۹0 در شرقی ترین نقطه شــهر در انتهای خیابان شهید روح االمین در حال 
ساخت اســت.  مرکز همایش های بین المللی اصفهان به عنوان میدان چهارم این شهر در نظر گرفته 
می شود و فضای این مجموعه به عنوان دومین مرکزیت شهر به اجتماعات و مراسم های بزرگ شهری 
اختصاص داده می شود. ســاختمان این مجموعه به گونه ای طراحی شده که گویای عبارت معروف » 
اصفهان، نصف جهان« است ، چرا که شــکل نیم کره بودن آن نماد »نصف جهان« دارد و در ساختمان 
آن نیز همانند ســقف داخلی آن که نقش سقف مســجد شــیخ لطف ا... قرار گرفته، معماری خاص 
اصفهان لحاظ شده اســت. البته عظمت این پروژه قابل وصف نیست و پس از بهره برداری بنا به گفته 
کارشناسان، به نگینی برای اصفهان و جمهوری اسالمی ایران تبدیل می شود و به  گفته دست اندرکاران، 
پروژه نمایشــگاه بین المللی اصفهان از تمامی امکانات و زیرســاخت های الزم نمایشگاهی مطابق با 
اســتاندارد های جهانی برخوردار خواهد بود.عملیات اجرایی سالن اجالس اصفهان در سال ۹0 با امید 
کمک های دولت آغاز شــد. قرار بود این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برســد، دولت 
همان ابتدا صرفا 20 میلیارد تومان ارائه داد و مابقی آن هنوز پرداخت نشده و با توجه به ملی بودن پروژه 

متاسفانه  دولت  دهم و یازدهم به وعده خود برای تکمیل سالن اجالس عمل نکرده اند. 
آن زمان اعالم شــد اعتبار در نظر گرفته شــده برای فاز اول این طرح حدود یکهزار میلیارد ریال است. 
همچنین مجموع مساحت این پروژه 72 هکتار پیش بینی شد و قرار شد در فاز اول 17 هکتار آن ساخته 
شود. شهردار وقت اصفهان با اشاره به ضرورت احداث هر چه سریع تر این پروژه برای کالن شهر اصفهان 
گفته بود: »بدون شک احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی اصفهان یکی از ابرپروژه های بی نظیر و 
منحصر به فرد کشــوری خواهد بود.« خبرگزاری ایلنا در تاریخ 3 بهمن ۹4 طی مصاحبه ای  با شهردار 

وقت  اصفهان از بهره برداری پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در 22 بهمن سال ۹5 خبر داد.
ولی نه تنها این مجموعه افتتاح نشد بلکه سال های متمادی اصفهان شاهد ساختمان نیم کاره کروی 
شکلی بود که به گفته مسئولین قرار است روزی بزرگ ترین مرکز همایش های بین المللی در خاورمیانه 

شود و نامش جزو برندهای مطرح جهان قرار گیرد.
در 15 مهر ۹6 قدرت ا... نوروزی از ســوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان به عنوان هفتاد و سومین 
شهرداراصفهان انتخاب شد؛ نوروزی اعالم کرد که اولویت نخست، ســاخت پروژه همایش های بین 
المللی ودیگر پروژه های نیمه کاره شهراســت و این تصمیم در حالی گرفته شد که از یک طرف تحریم 
های شدیدی علیه ایران اعمال شــده و از طرف دیگر بی ثباتی قیمت ارز و بحران اقتصادی باعث شد 

قیمت اجناس هزینه کالنی را به شهرداری متحمل کند.
در تاریخ 27 شهریور  ۹6 خبرگزاری قدس آنالین  نوشت :  رسول  محققیان، مدیر عامل وقت نمایشگاه 
اصفهان اعالم کرد » اجرای پروژه  بزرگ اصفهان نیازمند 100 میلیارد تومان سرمایه است « که این بار بر 
دوش مردم اصفهان افتاد و شهرداری تمام هزینه های پروژه را متقبل شد و شهردار اصفهان در تاریخ 2 
آبان سال ۹6 با بیان اینکه برخی موانع حقوقی طی سال های اخیر مانع بهبود شرایط نمایشگاه ها شده، 
گفت: امیدواریم با بهبود زیرساخت  و رفع این موانع شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم .شورای 
اسالمی شهر نیز همسو با شهرداری در تالش برای رفع عقب ماندگی این مجموعه تالش کرد به طوری که 

در جلسه علنی شش آبان سال ۹6 ، نصیر ملت، رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای شــهر اصفهان ، بربازنگری طراحی مجموعه شرکت نمایشــگاه ها با توجه به ظرفیت موجود و 
انتظار تبدیل شدن این مجموعه به یکی از نمایشگاه های مطرح بین المللی تاکید کرد و ابراز داشت : در 
خصوص بهره برداری از مجموعه سالن های اجالس باید  بازنگری جدی انجام شود و در خصوص تعیین 
تکلیف بخش خصوصی، حضور مشارکت کننده در ساخت پروژه های هتل و مجتمع تجاری مجموعه 
سالن های اجالس ضروری به نظر می رسد؛ چراکه پس از گذشت شش سال، پیشرفت عمرانی بسیار 

ناچیزی را در این خصوص شاهد هستیم.
اکنون با گذشت حدود هشت سال، ســاخت پروژه عظیم همایش های بین المللی اصفهان به همت 
شهردار اصفهان و مدیران شهری رو به اتمام است و قرار اســت سالن اجالس این طرح در اواخر سال 

۹۹  تکمیل شود.

  مرکز همایش های بین المللی اصفهان، آبروی 
نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود

ایرج  مظفر،  معاون عمران شهری شهردار اصفهان در این خصوص اظهار کرد: در این مجموعه یک سالن 
اصلی با مســاحت 3 هزار مترمربع و ظرفیت 2400 نفر به صورت پارلمانی و مشابه ساختمان مجلس 
شورای اسالمی در حال ساخت است که 1200 نفر در طبقه همکف آن و 1200 نفر هم در طبقه بالکن ظرفیت 
وجود دارد. همچنین یک سالن چند منظوره نیز با ظرفیت 1600 نفر ویژه نشست های استانی و همچنین 
برای پذیرایی مجموعه اصلی در حال ساخت است و سالن سینما و تئاتر با ظرفیت 550 نفر هم در نظر 
گرفته شده که برای برگزاری نشست های استانی، کنفرانس های مطبوعاتی و کالس های دانشجویی در 
حد 600 نفر مناسب است و مهم ترین بخش، فاز نخست پروژه سالن امیرکبیر است که 15 هزارمترمربع 
فضای مسقف نمایشگاهی دارد و قادر  است به طور همزمان سه نمایشگاه را برگزار کند و 550 غرفه 12 

متری در این سالن می توانند کاالها، محصوالت و خدمات خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهند. 
وی اضافه کرد: در مجــاورت آن هم یک ســالن دیگر به صورت مســطح با ظرفیــت 600 نفر در حال 
ساخت است که بیشــتر برای برگزاری نمایشــگاه های خط یا گالری ها اســتفاده می شود ؛ ساخت 
 پارکینگ به مســاحت 31هزار مترمربع و گنجایش 1000 دســتگاه خودرو برای این مرکز در نظر گرفته

 شده است.معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در پروژه بزرگ اصفهان پیاده روها و 
سواره روهای بسیار مناسبی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: پارکینگ های جنوبی سالن امیرکبیر و 
قسمت غربی پروژه با گنجایش یک هزار خودرو در نظر گرفته شده که تا دو هزار جای پارک قابل افزایش 
اســت.مظفر در خصوص اقامتگاه VIP توضیح داد: این مرکز دارای 8 ویالی اقامتی است که هرکدام 
420متر مربع   مساحت دارد  به همراه تمام تاسیسات الزم ، فضای سبز ، پیاده رو سازی، محوطه سازی 
و فضا، منابع و مخازن که تمام این موارد  جزو بخش یک است که خود شهرداری متولی انجام آن خواهد 
بود. وی افزود: هتل و مرکز تجاری با 13 هکتار مساحت که در کنار سالن اصلی و فرعی یک مرکز تجاری 
با وسعت 270 هزار مترمربع و هتل 5 ستاره با 12 طبقه با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی احداث 
می شود ، به لحاظ بحران اقتصادی متاسفانه بخش خصوصی نتوانسته به قرارداد خود عمل کند  و در 
این بخش شاهد  6 درصد پیشرفت بوده ایم که به زودی شاهد خبرهای خوبی در این رابطه خواهیم بود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان  با بیان  اینکه شهرداری اصفهان از سال ۹0 تا کنون حدود300میلیارد 
هزینه کرده که عمده آن در سال های ۹7 و ۹8 بوده است تاکید کرد: اگر شهردار اصفهان عزمی راسخ و 
اراده ای قوی برای اتمام این پروژه نداشت باعث هدر رفتن سرمایه ملی  می شد، این سالن آبروی نظام 

جمهوری اسالمی محسوب می شود .
این مدیر مسئول ادامه داد: اگر با نگاهی سطحی به این پروژه بنگریم طرح پرهزینه ای را شاهد خواهیم 
بود ولی از دید فرا ملی این طرح باعث رشد و بالندگی شهر اصفهان و حتی کشور خواهد شد که قطعا در  
ایجاد زیرساخت ها و رشد در فرودگاه و راه و ترابری  تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و بهره برداری  از این 
مرکز به لحاظ خاص بودن آن ، سبب روابط دیپلماتیک با کشــورها جهان خواهد شد که باید تعامالت 

خوبی با وزارت امور خارجه و دستگاه های ذی ربط آن برقرار شود.
مظفر با اعالم اینکه حدود 80درصد پروژه اجرا شده است خاطر نشان کرد : اگر شرایط اقتصادی کشور 
تغییری نکند تا پایان سال ۹۹ سالن اصلی و تاسیســات جنبی تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

با توجه به صحبت های معاون  عمران شهرداری اصفهان، می توان گفت که رکود اقتصادی پروژه های 
عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار داده ، اما  این چالش نتوانســته در شهر اصفهان خود را نشان دهد چرا 
که شهرداری با سیاســت حمله به رکود همچنان چرخه عمرانی خود را سریع تر از گذشته به چرخش 

درآورده تا بر این چالش اقتصادی غلبه کرده باشد.

          پیشرفت 80 درصدی پروژه سالن 
اجالس مرکز همایش های بین المللی

مهدی رضایی، مدیر پروژه ســالن اجالس مرکــز همایش های بین 
المللــی اصفهان نیز  گفــت : این پروژه بــا پلن خاص خــود نگاه های 

دیپلماســی ، اقتصادی و اجتماعــی گوناگونی رابا خود به همــراه دارد و می 
تواندطرحی تحول زا باشد که متاسفانه به خاطر نگرش های سیاسی این بار بر دوش 

مردم اصفهان افتاد و اگر این طرح بزرگ فراملی در دست شهرداری اصفهان نبود اکنون 
چیزی جز یک برنامه شکست خورده باقی نمانده بود .رضایی با بیان اینکه تحریم و فشارهای 

و اقتصادی مالی به شدت بر پروژه  حاکم است ابراز داشت : با تالش و پشتکار 370 نفر نیروی انسانی 
حدود 1۹ پیمانکار و حمایت مدیران شهری به ویژه  شهردار اصفهان ، حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی 

پروژه با پتانسیل خوبی در حوزه های مختلف روند رو به رشدی داشته است. 
مدیر پروژه سالن اجالس مرکز همایش های بین المللی اصفهان یکی از مشکالت جدی در روند تکمیل 
این برنامه را تامین تجهیزات خارجی همچون سیســتم های اطفای حریق ، هواســازها و تاسیسات 
الکتریکی دانســته و تاکید کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری ، تالش فراوانی شد تا از مصالح 
داخلی استفاده شود؛ اما برخی متریال های خاص باید از خارج تامین شود که با توجه به تحریم های 
ظالمانه  خرید آن ها زمانبر  خواهد بود ولی با جدیت تمام در تالش هستیم تا صد در صد سالن اجالس 
را تحویل دهیم و طبق وعده ای که شهردار اصفهان به همشهریان داده قسمت اصلی پروژه تا پایان سال 

۹۹ به بهره برداری برسد .
 رضایی این طــرح را یکی از معــدود پروژه هایی می داند کــه در آن تونل های تاسیســاتی نفررو اجرا

  شــده و در آینده برای اضافه کــردن هر گونــه تکنولوژی جدیــد در بخش آی. تی، بــرق و مکانیک 
 نیاز به تخریب و حفاری نیســت و به همین شــکل می تــوان از ایــن کانال ها برای بــه روز کردن یا 
 بهره گیری از تکنولوژی روز تاسیســات اســتفاده کرد. وی ادامــه داد : این طرح یک پــروژه فرا ملی

 است که می تواند در بستر توسعه اصفهان نقش آفرینی شگرفی را ایجاد کند زیرا اگر از لحاظ ساختاری 
به پروژه نگاه شود طرحی است که نمونه آن در جهان اندک است  و در خاور میانه بی نظیر  و  با توجه به 
پتانسیل ها و ویژگی های شاخصی که دارد می تواند  در راســتای توسعه کشور نقشی سرنوشت ساز 

ایفا  کند. 
رضایی، نگاه بومی گرایی را از ویژگی های این طرح دانســته و تصریح  کرد:  اشتغال آفرینی و احداث 

فضاهای شهری جدید در شرق اصفهان می تواند تحول عظیمی در اقتصاد و رشد منطقه داشته باشد.
وی ادامه  داد: از دیگر نکات برجســته و حائز اهمیت ایــن مرکز نزدیکی به فرودگاه اســت که بدون 
وجود ترافیک می توان این مســیر را طی  کرد . در هیچ یک از شهرهای کشــور شاهد چنین موقعیتی 
 نخواهیم بود همچنین ســاخت پــل نقش جهان کمک شــایانی در عبــور و مرور این طرح داشــته

 است.مدیر پروژه سالن اجالس مرکز همایش های بین المللی اصفهان خاطر نشان  کرد: شهر ساخته 
شده از کالبدی اجتمالی است و مردم برای زنده بودن و پویایی شهر بایستی با پرداخت به موقع عوارض 
و هزینه های شــهری  نقش خود را در این زمینه ایفا  کنند.از آنجایی که یکی از کارکرد های مهم ایجاد 
نمایشگاه های بین المللی جذب منابع مالی و اقتصادی است بنابراین با توجه به ویژگی های اصفهان در 
زمینه های صنعتی می توان روی این مهم نگاه ویژه ای داشت و مرکز همایش های بین المللی می تواند 

به قطب جذب منابع مالی و اقتصادی اصفهان تبدیل  شود. 
 می توان گفــت از دیگر اهداف احداث پــروژه نمایشــگاه بین المللی اصفهان بهبــود صنعت اقتصاد
  توریســم و نمایشــگاهی اصفهان و افزایش ماندگاری گردشــگران به بیش از یــک روز خواهد بود.
 احداث مرکز همایش هــای بین المللــی اصفهان یکــی از اولویت های اول شــهرهای توریســتی

 به شمار می رود، به طوری که بســیاری از همایش های بین المللی دنیا در شهرهایی که دارای جاذبه 
توریستی هستند برگزار می شود؛ اما متاســفانه اصفهان همچنان از این تسهیالت و امکانات بی بهره 

مانده است. 
 در پایان باید یادآور شــد که قطار پروژه همایش های بین المللی اصفهان اگر چه مدتی توقف داشت 
 اما  با همت واالی شــهرداری با ســرعتی مطلوب در حال حرکت است و امید اســت هرچه سریع تر 
مردم شاهد افتتاح و بهره برداری تمام پروژه های شهری  به خصوص مرکز همایش های بین المللی 

اصفهان باشند.

                                   تکمیل  پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان؛

          آرزوی دوری که نزدیک است
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