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شهرداری خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 97 در نظر دارد نسبت 
بــه عملیات خرید و حمل و نصب قطعات )دیوار( پیش ســاخته بتنی با 
ستون ها و دیگر متعلقات پروژه دیوار کشی باغ بانوان شهر خورزوق و بتن 
مگر زیر دیواره ها با متراژ 1500 متر مربع با اعتبار 2/000/000/000 
 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایید.

آگهی تجدید مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

چاپ دوم

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت به وزن تقریبی 200 تن و ضایعات استیل 
)اعم از نگیر و بگیر( به وزن تقریبی 2 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده، به اشخاص 

حقیقي / حقوقي واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 14:00 روز شنبه 06  بهمن ماه 1397 تعیین شده و بازگشایی 
پاکات،  همان روز  ساعت 17:00در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید. 

تضمین شــرکت در مزایده آهن آالت 200.000.000ریال  و  اســتیل 50.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه /چک 
تضمین شده بانکی می باشد .

ارائه کارت شناسایی معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامی است.
پیشنهادات مربوطه مي بایست داراي امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 45233271-031 داخلی  292-420  
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهادات: اتوبان اصفهان-تهران، روبروی پلیس راه ،کیلومتر 12 جاده علویجه ، شهرك 
صنعتی بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20-شرکت ساخت تجهیزات سپاهان  می باشد.

آگهی  مزایده

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
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گوشی هایمان را عوض کنیم!
 ITT و IT حسن روانشید| سرعت پیشرفت علم
در ربع قرن گذشــته با تحیربرانگیز بوده اســت.۲۵ 
ســال پیش بود که انگشت شــماری در دولت دارای 
گوشــی های همراه شــدند و بعدها آن ابزار به دست 
طبقات ثروتمند رســید که ســرجمع قیمــت آن به 
انضمام ســیم کارت آن به رقمی بیــش از ۲ میلیون 
تومان می رسید درحالی که قیمت یک دستگاه خودرو 
PK همین مقدار بود. نخســتین نســل گوشی ها در 
این دامنه تقریبا به اندازه یک گوشــکوب چوبی تولید 
می شــد که در جیب ها جای نمی گرفت و زمانی که با 
تلفن همراه خود صحبت می کردند عده ای با تعجب از 
این وســیله ارتباطی که بیشتر شبیه گوشی های تلفن 
بی سیم بود به تماشا و تحسین می پرداختند. شاید اگر 
در آن روزها از جوانی ســوأل می شد آرزویش چیست 
قطعًا جواب می داد داشتن یک گوشی موبایل تا بتواند 
باافتخار در میان جمع خانواده و دوستان به واسطه آن 
صحبت کند. این پروسه پنج سال به طول انجامید تا 
نخســتین شبکه مخابراتی در این زمینه جان بگیرد و 
به طور شبانه روزی مشــغول نصب آنتن روی بام های 
کشور بشــود که حداقل کالن شــهرها از این نعمت 
مخابرات همراه و آســان بهره مند شوند. نقل وانتقال 
سیم کارت و گوشی های همراه تنها با توافق فروشنده و 
خریدار صورت می گرفت و بیشتر مشتریان این کاالی 
کمیاب و همچنین گرانقیمت، تجار و مدیران ارشد در 
ســطح وزیر بودند و معدودی از ثروتمندان که داشتن 
آن برایشــان نوعی افتخار به حساب می آمد. گروهی 
نیز به دام فرصت طلبانی می افتادند تا با پرداخت های 
کالن بتوانند از سیم کارت های بین المللی و شبکه های 
ماهواره ای استفاده کنند. نخستین خط گوشی ها تلفن 
همراه با ســه رقم اول 091۲ آغــاز به کار کردند که 
معموال در نقاطی خاص خط دهی داشــت . ســرعت 
ورود ســیم کارت های جدید از سال 77 آغاز شد و این 
تالش طی ۲0 سال گذشــته با حضور پنج اپراتور در 
این زمینه ادامه یافت! اگرچه پیمانکاران تابع شــرکت 
مخابرات کشــور و زیرمجموعــه وزارت ارتباطات و 
فناوری در دهه نخست انقالب مخابراتی نهایت بهره 
را از این علم نوظهور کســب کردند اما مرور زمان و 
افزایش سیم کارت ها در دامنه اپراتورهای متعدد، بازار 
را سخت به رکود کشــید زیرا هر ایرانی حداقل دو و 
حداکثر 30 سیم کارت در اختیار داشت که تعدادی نیز 
ناشناخته و بی نام بودند. شاید ۲۵ سال یعنی ربع قرن 
طوالنــی به نظر آید اما در همیــن مدت  زمان کوتاه، 
علم بیش از یک قرن ترقی کرده و گوشــی های آن 
روزبه روز کوچک و کوچک تر می شــد که پس از ورود 
اینترنت در شبکه های مخابراتی تحولی تازه اما عظیم تر 
رخ دهد تا گوشــی ها مجدد بزرگتر و حجیم تر شوند و 
با نام هایی همچون تبلت و فبلت و قیمت های نجومی 
به بازار عرضه شوند. پس از بحث سخت افزار نوبت به 
نرم افزارهای جدید رســید تا کارخانه های متعدد تولید 
وســایل ارتباطی خودشــان را از ورشکستگی و رکود 
اقتصادی دنیا نجات داده و در هر ثانیه به پیشرفت های 
این علم وســعت بخشــند. امروز صاحبــان همین 
گوشی های به ظاهر کوچک می توانند کره زمین را در 
دستان خود داشته تا در صدم ثانیه ها از همه  چیز جهان 
مطلع باشند و بتوانند با نام هکر، مزاحمت های چالشی 
و رفتارهای تنشــی و گاه هنجارشکنی را با مخاطبان 
خود ایجاد کنند. زیرا دانشــمندان جوان این رشته که 
بین شــرق و غرب رقابتی سخت را به وجود آورده اند 
به صورت لحظه ای تحوالت را عرضه می کننند. اگرچه 
تا دیروز معدودی از دستگاه های نظارتی می توانستند 
دارندگان گوشی پیشرفته را رصد کنند اما گوشی های 
جدید درراه که ساخته متفکران چینی است GPS ها 
را به علمی پیش پاافتاده تبدیل تا دارنده این اپلیکیشن 
های نوظهــور بتواند به راحتی محــل دقیق صاحب 
شــماره تلفن هایی که در حافظه خــود ذخیره دارد را 
کشف و در صورت نیاز به آنجا عزیمت نماید؛ بنابراین 
بدهکاران تحت تعقیب که حکم جلبشــان صادرشده 
در هیچ نقطه ای از کره زمین امنیت نخواهند داشــت 
درصورتی که از گوشی های پیشرفته استفاده می کنند 
و این امر می طلبد تا بازهم به ســراغ گوشکوب های 

قدیمی رفته و گوشی های خود را عوض کنند.
ادامه دارد

   حاشیه

حمایت دولت از اقشار 
کم درآمد

تســریع درروند تصویب الیحه واگذاری سهام عدالت و 
تداوم حمایت دولت از اقشار کم درآمد در جلسه دیروز شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. به گزارش 
پاد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی 
و با حضور رئیس مجلــس، رئیس قوه قضاییه و دیگر اعضا 
تشکیل جلسه داد. در این جلسه، سران قوا با توجه به تالش 
بدخواهان ایران برای کمرنگ نشان دادن دستاوردهای انقالب 
اسالمی و پررنگ نشان دادن مشکالت اقتصادی جاری کشور، 
تأکید کردند که مسئوالن و مدیران کشور و رسانه ها با تشریح 
پیشرفت های کشور در طول 40 سال گذشته، نمایشی از تالش 
و فعالیت ملت و دولت و تقویت وحدت، همبستگی و اقتدار ملی 
را به نمایش بگذارند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین 
طرح های دولت برای حمایت از تولید و اشتغال در سال جاری 
را موردبررسی قرارداد و بر تداوم توزیع بسته های معیشتی برای 
قشرهای کم درآمد جامعه تأکید کرد. شورای عالی همچنین 
خواستار تسریع درروند تصویب الیحه واگذاری سهام عدالت 
شد که هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 
دارد. مقرر شد در هماهنگی دولت و مجلس، موضوع کمک به 
واحدهای تولیدی درباز پرداخت تسهیالت بانکی نهایی شده و 
نتیجه به شورای عالی گزارش شود. در این جلسه، بحث اصالح 
نظام بانکی نیز ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهادهای بانک 

مرکزی در این زمینه موردبررسی و تصویب قرار گرفت.

زاکانی و دروغی دیگر
یک منبــع آگاه اعالم کرد: اظهارات علیرضا زاکانی فعال 
سیاسی اصولگرا مبنی بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1376، علی الریجانی درخواست ابطال انتخابات را کرده 
بود، تهمت و دروغ است. این منبع آگاه دیروز در گفتگو با خانه 
ملت درباره اظهارات زاکانــی در مناظره با مصطفی تاجزاده 
فعال سیاسی اصالح طلب مبنی بر این که در انتخابات ریاست 
جمهوری سال 1376، علی الریجانی درخواست ابطال انتخابات 
را کرده اســت، افزود: این گفته ها دروغ و تهمت است و باعث 
تأسف است که برخی برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی 
خود پایبند به امور دینی، اخالقی و انسانی نیستند. علیرضا زاکانی 
هفته گذشــته در مناظره با تاجزاده اظهار داشت: آقایان ناطق 
نوری و علی الریجانی کسانی بودند که سال 76 می خواستند 

انتخاب رئیس دولت اصالحات باطل شود.

به احتمال زیاد مجمع پالرمو و 
CFT را تصویب می کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت 
که احتماال لوایح پالرمو و CFT به تایید مجمع تشخیص خواهد 
رسید. به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در جمع خبرنگاران با 
 ،CFT اشاره به مصوبه دیروز مجلس مبنی بر اصرار بر الیحه
گفت: مصوبه مجلس به نظرم مصوبه بسیار مهمی بود. این 
مصوبه در حقیقت کاری که مجلس از حدود یک ســال قبل 
شروع کرده بود را تمام کرد. هم دولت،  هم مجلس و هم شورای 
نگهبان در مورد چهار الیحه مربوط به FATF نظر خود را دادند و 
دو الیحه یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
در سه نهاد مذکور و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تعیین تکلیف شد. دو موضوع در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هنوز باقی مانده است که یکی از آنها پالرمو )مبارزه با جرائم 
سازمان یافته( و دیگری موضوع CFT است که به نظر می رسد 
دولت، شــورای نگهبان و مجلس نظر خود را گفته اند و صرفا 
مجمع تشخیص باید نظر نهایی را بدهد. او ادامه داد:  امیدواریم 
مجمع ولو با برگزاری جلسه فوق العاده زودتر در این دو موردنظر 
دهد. ضمن این که ما به عنوان مجلس معتقدیم مجمع صرفا بر 
ســر اختالفات بین مجلس و شورای نگهبان باید ورود کند و 
نمی تواند قانونگذاری جدید کند؛ یعنی همان اختالفاتی که مطرح 
بود را باید بررسی کند. اشکاالت شورای نگهبان چندین جلسه 
در کمیسیون موردبحث قرار گرفت که بعضی از آنها از سوی 
کمیسیون پذیرفته و اصالح شد و در مواردی هم کمیسیون بر 
نظر خود اصرار کرد که به صحن علنی آمد و روز گذشته مجلس 
نیز به آن رای داد. او اضافه کرد: نکته مهم این است که شورای 
نگهبان،  مجلس و دولت در مورد این چهار موضوع کاری ندارند 
و فقط مجمع تشخیص باید نظر دهد و با مصالحی که تشخیص 
می دهد منافع ملی را در نظر بگیرد. فکر می کنم با توجه به جو 
کلی مجمع تشخیص، این دو مورد نیز در مجمع تصویب شود. 

سردبیر سایت بازتاب می گوید روزنامه ها و رسانه ها به خاطر 
فشارهای فوق العاده سنگینی که بعد به آنها وارد می شود اصال وارد 
مسائل فسادهای کالن اقتصادی نمی شوند. فؤاد صادقی درباره 
این گونه فشــارهای بسیار سنگین توضیح می دهد که این فشار 
فقط به خود روزنامه نگاران وارد نمی شود، بلکه خانواده و اطرافیان 
روزنامه نگاران افشا کننده فساد نیز در مضیقه قرار می گیرند. در ادامه 

قسمتی از گفتگوی ایرنا با صادقی را می خوانیم:
 محسن رضایی را چطور شخصی دیدید؟

وقتی ما آشنا شدیم، آقای رضایی تازه از سپاه بیرون آمده بود و 
این ایده را داشت که ما نیاز به انقالب فرهنگی و اقتصادی داریم. 
می گفت انقالب ما تاکنون فقط سیاسی بوده است. ایشان نگاه کلی 
به این مسائل داشت. حرف های جدیدی می زد و به همه مسائل 

نگاه انتقادی داشت.
 هیچ وقت از رضایی پرسیدید این اتهاماتی که به 
ایشان درباره واردات غیرقانونی سیگار مالبرو وارد 

می شود درست است یا خیر؟
این اتهام درباره آقای رضایی صحت ندارد. ظاهرا فردی بود که 
مالبرو را وارد ایران می کرد. این شخص با چهره های سیاسی هم 
دیدار می کرد و با آقای رضایی هم دیدار کرده بود، مانند همین آقایی 

که اخیرا اعدام شد.
 درمنی سلطان قیر؟ 

بله. البته به آقای درمنی که اخیرا اعدام شــد با ارفاق لقب 
سلطان قیر دادند. ســلطان قیر شخص دیگری است که آزاد 
اســت. آقای درمنــی در کار واردات لوازم خانگی بود و در کنار 
برندهای ال جی و سامســونگ یک برند قالبی درست کرده 
بود. مشکلش هم بدهی های بانکی بود. پول بانک را نمی داد. 
ما خبری را علیه این فرد زدیم. او پیش آقای رضایی رفته بود 
که من کارآفرینم و ســایت شما مرا تخریب کرده است.  بعد 
آقای رضایی به ما گفت شــما با این شخص مالقات کنید و 
حرف هایش را بشنوید.ما هم با این شخص صحبت کردیم و 
گفتیم: مطالبی که ما درباره شما منتشر کرده ایم صحیح است. 
شما بدهی بانکی کالن داری و آن را پس نمی دهی. ولی بعد 
هم پول بانک را نداد تا کارش درنهایت به اعدام کشــید. اسم 

حمید درمنی را ما برای نخستین بار مطرح کردیم. از این موارد 
در کار ما زیاد بود. طوری که می توانیم بگوییم بعد از ســایت 
بازتاب و بازتاب امروز و آینده نیوز دیگر اصال پرونده اقتصادی 

بزرگی توسط رسانه های ایران افشا نشده است.
 رضایی به طور مشخص درباره انتشار مطلبی به 

شما تذکر داد؟ 
مثال بعد از پرونده المکاسب مطلبی در بازتاب منتشر کردیم که 
خوب اســت در راستای جوان گرایی آقای واعظ طبسی از ریاست 

آستان قدس استعفا دهد.
 موضوع پرونده چه بود؟

در دادگاه که از تلویزیون هم پخش شد اتهامات زیادی طرح 
شد مانند پولشویی و کارهایی ازاین دست. با پول های آستان این کار 
را می کردند. دادگاهش را هم تلویزیون نسبتا کامل پخش کرد. بعد 
از پخش این دادگاه پیشنهاد کردیم که آقای طبسی از آستان قدس 
استعفا دهد چون منصوب رهبری و وابسته به روحانیت است. آقای 
واعظ طبسی به آقای رضایی زنگ زده و به ایشان فشار آورده بود. 
آقای رضایی هم ناراحت شد و به ما تذکر داد که چرا گفته اید ایشان 

باید استعفا دهد؟!

 چند بار فیلتر شدید؟
سایت بازتاب سه بار فیلتر شد. دو بار به خاطر انتقاد از پرونده 

هسته ای، یک بار هم به خاطر افشای پرونده مفاسد اقتصادی.
 کدام مفاسد اقتصادی؟

البته اآلن دیگر آن مقام قضایی فوت شــده است و لزومی به 
نام بردن از او نیســت ولی ما آن دوره، یعنی دهه 80 به مفاســد 
اقتصادی درون قوه قضاییه و آدم هایی که به نوعی به ایشان وصل 
بودند می پرداختیم. البته ما اسم نفر اصلی را نمی توانستیم بیاوریم و 
می نوشتیم فالن برندهای تلفن همراه به کجا وصل اند؟ یا فالن 

نمایندگی روغن ماشین از کجا حمایت می شود؟
 بعد از تعطیل بازتاب به تابناک و سپس آینده نیوز 
رفتید. اختالس 3 هزارمیلیاردی بانک ملی را آینده نیوز 

برمال کرد؟
بله. اصال لفظ اختالس سه هزار میلیارد تومانی را ما در آینده  نیوز 
ابداع کردیم. 3 هزار میلیارد تومان نبود. آن موقع با دالر 900 تومنی 
۲7۵۵ میلیارد تومان بود. وقتی می خواستیم خبر را بنویسم گفتیم اگر 
بنویسم ۲7۵۵ میلیارد تومان اصال در زبان نمی چرخد. رندش کردیم 
و گفتیم 3 هزار میلیارد تومان. البته با دالر اآلن این مبلغ می شود 

30 هزار میلیارد تومان. ماجرای بابک زنجانی را هم ما فاش کردیم.
 چطور؟ 

صفر تا صد افشاگری علیه بابک زنجانی در آینده  نیوز بود. ما 
نخستین تصویر و مطالب او را افشا کردیم و تا یک سال بعد، دولت و 
دستگاه های امنیتی از او حمایت می کردند و فشار زیادی به ما آورند. 
پنج عضو دولت احمدی نژاد برای بابک زنجانی کار می کردند. از 
طرفی رئیس بانک مرکزی که اآلن نماینده مجلس است به دروغ به 
قوه قضاییه اعالم کرد که بابک زنجانی پول را برگردانده و آنها هم 
به ما گفتند دیگر حق ندارید درباره بابک زنجانی بنویسید، درحالی که 
از ۲ میلیارد دالر یک دالر هم برنگشته بود و ما مطمئن بودیم. اگر 
بازتاب امروز روشنگری نمی کرد اآلن بابک زنجانی مالک بانک 
پارسیان، شستا و نیمی از وزارت نفت شده بود، اما به جای تشویق 
ما را توقیف کردند و برایمان پرونده درست کردند. دولت روحانی 
هم در تبلیغات از نام بابک زنجانی استفاده زیادی کرد اما یک بار 
نیامدند ببینند چه کسانی مقابل چپاول بیت المال ایستادند و به خاطر 

فشارهای امنیتی، قضایی و رسانه ای آسیب دیدند.
 چرا رسانه ها بســیار کم وارد افشای پرونده های 
مفاسد اقتصادی می شوند؟ به این معنا که خودشان 

قبل از مقام های قضایی فسادی را برمال کنند؟
به خاطر فشارهای فوق العاده سنگینی که بعد به آنها وارد می شود 
روزنامه ها و رسانه ها اصال وارد مسائل فسادهای کالن اقتصادی 
نمی شوند. این فشار فقط به خود روزنامه نگاران وارد نمی شود بلکه 
خانواده و اطرافیان روزنامه نگاران افشا کننده فساد نیز در مضیقه 
قرار می گیرند. زندگی ات را شخم می زنند. برای خودت پرونده فساد 
اقتصادی درست می کنند. پول های کالن پیشنهاد می دهند و حتی 
اگر قبول هم نکنی برایت شایعه می سازند و از طریق روزنامه نگاران 
مزدور ترور شخصیت می شوی. من تا اآلن یادم نمی آید یک پرونده 
سنگین مفاسد اقتصادی را شروع کرده باشم و تا آخر هم پیش رفته 
باشم و متوجه شــده باشم که این حرف ها درست است و هزینه 
نداده باشم. چه سر محمدرضا یوسفی و چه بر سر بابک زنجانی و 
درمنی. اما شما ببینید االن در موضوعات اقتصادی مانند ایران مال 
چه اتفاقی می افتد، برخی شبکه های خبری و مطبوعات اصالح طلب 

و اصولگرا اجاره می شوند تا افکار عمومی حساس نشود.

صادق زیباکالم اعتقاد دارد باوجوداین همه حفاظت، حراست، بازرسی، کنترل، احکام 
سنگین و مچ گیری، علیرغم این همه دقتی که در گزینش مسئوالن به کار می بریم بازهم 

فساد وجود دارد.
این اســتاد علوم سیاسی دانشگاه در گفتگو با ایلنا، درباره مبارزه با فساد و اینکه چرا 
ما با روند رو به رشــد فساد در جامعه روبه رو هســتیم،  گفت: اگر امروز که در روزهای 
پایانی دی ماه 97 قرار داریم را با دی ماه 10 سال پیش یعنی 87 مقایسه و بررسی کنیم 
و ببینیم که در آن ســال چه حجمی از مفاسد اقتصادی وجود داشته است؛ قطعا به این 
نتیجه خواهیم رسید که مفاسد اقتصادی امروز بیشتر از آن سال هاست. این فعال سیاسی 
اصالح طلب ادامه داد: حال ســال 87 را با 77 یعنی بیســت سال پیش مقایسه کنیم و 

همین طور به عقب تر یعنی به ســال های 67 و ۵7 سالی که انقالب شد بازگردیم،  هر 
سبک و ســیاق اقتصادی،  اعتقادی و سیاسی داشته باشیم اگر یک منحنی فساد را از 
سال ۵7 تا 97 رسم کنیم، مشاهده خواهیم کرد که منحنی مفاسد اقتصادی رو به صعود 
اســت. یک پاسخ برای اینکه چرا این منحنی در حال رشــد وجود دارد و این است که 
ما آن طور که بایدوشــاید مبارزه جدی در این خصوص نداشــته ایم. وقتی این پاسخ را 
دقیق تر مشاهده می کنیم به هیچ وجه قانع کننده نیست؛ زیرا اگر شما آمار مجازات سنگین و 
اعدام، دستگیری و محاکمه مفاسد اقتصادی را در نظر بگیرید، می بینید در سال 97 تعداد 
اعدام های مفسدان اقتصادی و یا دستگیری و محکومیت های سنگین زندان برای جرائم 
اقتصادی بسیار بسیار بیشتر از ۲0 و 30 سال گذشته است. او بابیان اینکه این گونه نیست 
که با فساد مبارزه نشود، چرا اتفاقا این کار صورت می گیرد، اما احساس نمی شود، گفت: 
اساسا حجم پرونده های اقتصادی امروز در مقایسه با 40 سال پیش قابل مالحظه نیست. 
حجم پرونده های اقتصادی و محکومیت های سنگین با گذشته قابل قیاس نیست، بنابراین 
سوال ما همچنان بی پاسخ می ماند که چرا علیرغم مبارزات، دستگیری ها، مجازات های 
سنگین و حبس های طوالنی، به جای این که ما شاهد کمتر شدن فساد باشیم، این رویه 
در حال افزایش است و روزبه روز بیشتر و بیشتر می شود؟ او با اشاره به اینکه کمتر ماه و 

هفته ای است که خبر کشف جدید مفاسد اقتصادی صورت نگیرد و به گوش ما نرسد، 
گفت: یک نکته مهم در کشور ما برای انتصاب افراد در بخش های تجاری و صنعتی وجود 
دارد و آن مربوط به موشکافی و دقتی است که توسط نهادهای نظارتی صورت می گیرد. 
به خوبی می دانید که وزارت اطالعات سر مسئله گزینش ها چقدر جدی است درحالی که 
در کشورهای دیگر این گونه نیست و گزینشی وجود ندارد. در کشورهایی مانند هند، ژاپن 
و اندونزی و... اگر فردی بخواهد رئیس بانک، کارخانه و یا بیمه شود این گونه نیست که 
تشکیالت اطالعاتی و امنیتی او را گزینش و صالحیتش را تأیید کنند. او خاطرنشان کرد: 
از این بابت ما بســیار دقت می کنیم کسانی که می خواهند در جمهوری اسالمی ایران 
مسئولیتی را بگیرند، از فیلترهای اطالعاتی امنیتی و اطالعاتی عبور کرده باشند. نکته 
قابل توجه این است که نهادها و سازمان های مچ گیری در ایران چندین برابر کشورهای 
دیگر اســت. شما فقط بشمارید و ببینید که ما چه تعداد نهادهای اطالعاتی، بازرسی و 
امنیتی داریم که متعلق به قوای مجریه، مقننه و قضاییه هستند اما چرا باز مفاسد اقتصادی 
رخ می دهد؟ باوجوداین همه سخت گیری ها، گزینش ها و مجازات ما شاهد هستیم منظما 
مفاسد اقتصادی رو به افزایش است و این سوال بسیار مهمی است که مسئوالن ما آن 

نپرداخته اند و آن را جدی نمی گیرند. 

فعال رسانه ای مشکالت جنگ با فسادهای اقتصادی را بررسی کرد

جلوگیری از حساسیت افکارعمومی با اجاره رسانه 
زندگی ات را شخم می زنند، برایت پرونده فساد درست می کنند، شایعه می سازند و ترور شخصیت می شوی   

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه الیحه پالرمو برای رفع برخی ابهامات 
به کمیسیون های تخصصی سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: تصویب این الیحه در مجموع به مصلحت 
کشور است. به گزارش ایسنا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره 
به بررسی الیحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: این الیحه 
به دلیل بحث هایی که مطرح و ابهاماتی که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی خود مجمع یعنی کمیسیون های سیاسی 
- امنیتی و حقوقی - قضایی ارجاع داده شــده است. قرار شد این کمیسیون های 

تخصصی گزارش خود را تا هفته آینده ارائه کنند و الیحه پالرمو شنبه آینده دوباره در 
صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. جنیدی در پاسخ به این پرسش 
که آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا نه، گفت: معموال از ما برای حضور 
در این جلسه دعوت می شود و اگر برای نشست شنبه هفته آینده هم دعوت انجام 
شود، حضور خواهم یافت. دولت سخت پیگیر موضوع است و درخواست تسریع در 
این موضوع را هم دارد، برای همین بررسی الیحه در دستور کار مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار گرفت و کمیسیون های تخصصی مجمع هم آن را رسیدگی 
می کنند. توقع داریم کمیسیون های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع را بررسی 

و اختالف نظر را رفع کنند چون دولت معتقد است تصویب این الیحه درمجموع 
به مصلحت کشور خواهد بود. تصویب الیحه پالرمو، هم اصالح و بهبود بانکداری 
خودمان و هم برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی را به همراه دارد و ما به برقراری 
ارتباط با بانکداری بین المللی نیاز داریم. سازمان ملل متحد 1۵ نوامبر ۲000 با قطعنامه 

مجمع عمومی این سازمان، کنوانسیون جرائم سازمان  یافته فراملی را تصویب کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

تصویب الیحه پالرمو به مصلحت کشور است
پالرمو شنبه در صحن مجمع تشخیص نظام بررسی می شود

صادق زیباکالم:

با سرمنشأ فساد مبارزه 
جدی نکرده ایم 

رویداد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان آران وبیدگل 

6768-1- بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی 
و آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم سال1397 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی 
آنها باید تجدید شده و یا شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش های 
حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب در ردیف های الف وب به شرح آتی 

آگهی می نماید: 
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها در 
سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده 
اند وامالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده ولی اشتباها در موعد مقرر 

آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پالک2 اصلی واقع درمزرعه ایوب اباد بیدگل 
شماره  اله  رحمت  فرزند  بیدگلی  خراطی  احسان  آقای  فرعی:   754
کشاورزی  کاربری  با  محصور  زمین  قطعه  273ششدانگ  شناسنامه 

بمساحت 684/10متر مربع 
762 فرعی: آقای مهدی عنایتی بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 
فرزند سید علی شماره شناسنامه  آقای سید مصطفی شیروانی  137و 
6190010636)بالمناصفه(ششدانگ قطعه زمین محصور با کاربری صرفا 

کشاورزی بمساحت 688/85متر مربع .

763 فرعی: آقای مرتضی ایمانیان بیدگلی فرزند امراله شماره شناسنامه 
بمساحت  کشاورزی  کاربری  با  محصور  زمین  قطعه  8257ششدانگ 

488/48متر مربع .
اکبر شماره  علی  فرزند  بیدگلی  پور  ارباب  اله  ماشا  آقای  فرعی:   764
بمساحت  کشاورزی  کاربری  با  باغ  یکدرب  سناسنامه 7785ششدانگ 

694/40متر مربع 
فرزند غالمعلی شماره  بیدگلی  زاده  آقای شکوفه مهدی  فرعی:   765
کاربری  با  محصور  زمین  قطعه  6190035116ششدانگ  شناسنامه 

کشاورزی بمساحت 434/30متر مربع 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  دهقانی  دخیل  فرعی:آقای   766
2626ششدانگ قسمتی از یک قطعه زمین محصور با کاربری کشاورزی 

بمساحت 119/03متر مربع 
شماره  علی  محمد  فرزند  آرانی  کویری  عباس  آقای  فرعی:   767
شناسنامه 328و آقای سعید کویری آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
با کاربری کشاورزی بمساحت  باغ  246)بالمناصفه( ششدانگ یکدرب 

650متر مربع 
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل

 شماره فرعی از پالک624 اصلی واقع در بخش سه آران وبیدگل 
وقف. بر  تصدی  وبیدگل  آران  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  اصلی:   624
ششدانگ یکباب مسجد و سیپک جنب ان مشهور به مسجد مال محمود 

بمساحت 141/25متر مربع 

شماره فرعی از پالک2640 اصلی واقع در اراضی اراندشت اران 
محمد شماره  علی  فرزند  ارانی  زاده  زینل  مهدی  :آقای  فرعی   1950
شناسنامه 6190007325ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/96متر مربع 

شماره فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیداباد 
شناسنامه  شماره  غالمحسین  فرزند  فروتن  عباس  فرعی:آقای   4151
42ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر با کاربری کشاورزی بمساحت 

1616/75متر مربع .
شماره فرعی از پالک 3117 اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل 

شناسنامه  شماره  ولی  فرزند  بیدگلی  ورامینی  ماهرخ  اصلی:   3117
72355ششدانگ یکبابخانه بمساحت 54متر مربع .

شماره فرعی از پالک 3118 اصلی واقع در اراضی بیدگل بخش سه 
اران وبیدگل 

شماره  غالمحسین  فرزند  بیدگلی  برزوئی  اصلی:مصطفی   3118
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ذاکر  زکیه  5و  شناسنامه 
113/50متر  بمساحت  یکبابخانه  1250064961)بالمناصفه(ششدانگ 

مربع
امالک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل

شماره فرعی از پالک 18 اصلی واقع در روستای محمداباد مرکزی 
وقف  بر  وبیدگل-تصدی  آران  امورخیریه  و  اوقاف  اداره  فرعی:   268

ششدانگ عرصه و اعیان یکباب آب انبار بمساحت 33متر مربع 
ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولکن بواسطه اشتباه 

موثری که در انتشار آنها رخ داده وبموجب آرائ هیئت نظارت یا دستور 
اداری مستند به اختیارات تفویضی هیدت نظارت موضوع بندهای 385 
و386 و387 مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 منجر 

به تجدید آگهی شده اند .
امالک  به  نسبت  چنانچه کسی  امالک  ثبت  قانون  ماده 16  بموجب 
مندرج قسمت) الف( این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 
روز ونسبت به بند )ب( ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود 
را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودر صورتی 
که قبال دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات و یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم و اصل شود بال اثر بوده ومطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاریخ انتشار بشرح ذیل در روزنامه اصفهان امروزدرج ومنتشر 
میشود.  تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/01   تاریخ انتشار نوبت دوم : 
97/12/01  رئیس ثبت اسناد و امالک آران وبیدگل - عباس عباس 

زادگان 350080/م الف
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شماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750
برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

اجرای قسمتی از آسفالت 
چادگان – اصفهان 

در پایان زمستان
به گفته فرماندار چادگان با پایان فصل سرما عملیات 
اجرایی آســفالت کردن هفت کیلومتر از جاده چادگان - 

اصفهان آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، علی استوار در جلسه شورای ترافیک 
شهرستان، اظهار کرد: در کنار توجه به تفریحات زمستانه 
مردم باید موارد ترافیکی و سالمت مردم نیز توسط پلیس 
راهور و پلیس راه لحاظ شود تا شاهد حوادث تلخ نباشیم. 
او افزود: دو بانده کردن 700 متر انتهای بلوار خرمشــهر 
به سمت شهر رزوه نیز با مشارکت اداره راه و شهرسازی 
آغازشده و همچنین شهرداری چادگان طرح های مطالعاتی 
را آغاز و عملیات اجرایی زیرسازی با توجه به مناسب شدن 
شرایط جوی انجام خواهد شد. فرماندار چادگان بابیان اینکه 
رضایت مسئوالن اســتانی در بحث ساماندهی دو جاده 
مذکور جلب شده، خاطرنشان کرد: با تکمیل هفت کیلومتر 
از جاده چادگان - اصفهان با رایزنی هایی که صورت گرفته 
در تعریض گردنه ســرخ با شهرستان تیران نیز اقدامات 
الزم انجام خواهد شد. با بارش برف اخیر و دستور فرماندار 
چادگان اکیپ های مدیریت بحــران در منطقه حاضر و 

مشغول انجام فعالیت های خدماتی شده اند.

ادامه فعالیت های عمرانی در 
ورودی غرب نجف آباد

گروه اســتان: به گفته مدیر منطقه پنج شهرداری 
نجف آبــاد در ادامــه مجموعه فعالیت هــای در نظر 
گرفته شده در راستای بهسازی ورودی غرب نجف آباد 
که شــامل ساخت میدان نجف اشــرف و المان آن به 
همراه ساماندهی و بهسازی بلوار جانبازان می شود، در 
هفته های گذشته شاهد اجرای اقدامات مختلفی همچون 
۲ هزار و ۵00 مترمربع اجرای زیراســاس و حدود 6۵0 
متر جدول گذاری بوده ایم. حشمت ا... بهارلویی با اعالم 
این خبر گفت: در این مدت بلوار جانبازان شاهد اقداماتی 
مانند 4۵0 متــر جدول گذاری، بیش از 300 تن بلوکاژ، 
80 مترمکعب بلوک چینی، 100 مترمکعب خاک برداری 
و 1۲0 مترمکعب پی کنی و جمع آوری آســفالت بوده 
اســت. بهارلویی با اشــاره به تکمیل تدریجی مراحل 
مختلف طراحی و ســاخت المان میدان نجف اشــرف 
به عنوان بخشی از طرح بزرگ ساماندهی ورودی غربی 
شــهر اضافه کرد: در دیگر بخش هــای این پروژه نیز 
شاهد کارهایی مانند ۲00 متر جدول گذاری، 1۵0 متر 
کانیو گــذاری و اجرای بیش از ۲ هزار و ۵00 مترمربع 
زیراساس در الین شــمالی دوربرگردان طرح بوده ایم. 
بهارلویی همچنین به مجموعه اقدامات ویژه منطقه با 
توجه به فرارسیدن فصل بارش نزوالت آسمانی اشاره 
داشــت و گفت: در هفته های گذشته الیروبی گسترده 
جوی های سطح منطقه شروع شده و تاکنون بیش از 3 
هزار متر کار انجام شده و هم زمان در چندین نقطه نیز 
کار ساخت چاه های جذبی به منظور تقویت سفره های 
زیرزمینی به کمک روان آب های سطحی در دستور کار 
قرارگرفته است. مدیر منطقه پنج آغاز ساخت مجموعه 
سرویس بهداشتی در پارک نگین آزادگان را دیگر اقدام 
قابل ذکر خواند و اظهار داشت: در خیابان شهریار صد متر 
جدول گذاری و همین میزان کانیو گذاری انجام گرفته و 
در خیابان مفتح نیز با استفاده از پنج تن آسفالت، عملیات 
لکه گیری و اجرای سرعت گیر عملیاتی شده است. انجام 
ده ها مترمربع لکه گیــری بلوک فرش معابر در نقاطی 
مانند بلوار بســیج و خیابان ســاحل دیگر موردی بود 
که بهارلویی با اشــاره به آن ادامه داد: پنجاه مترمکعب 
خاک برداری در خیابــان رازی، بیش از 300 متر طول 
جدول گذاری در خیابان مفتح، نصب پل فلزی در خیابان 
ساحل و نصب پنج پایه ترافیکی در تقاطع خیابان های 
عطار و بهشتی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت 
هستند. با توجه به گذشت چندین سال از اجرای آخرین 
چال کود برای بیشتر درختان سطح منطقه، در هفته های 
گذشــته این کار به صورت گسترده در نقاط مختلف با 
استفاده از مخلوط کود حیوانی و خاک برگ شروع شده 
و این روند در هفته های آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. 
حشمت ا... بهارلویی به وجین علف های هرز بلوارهای 
اصلی منطقه و گل کاری گســترده در میدان ها و نقاط 
پرتردد اشاره داشــت و خاطرنشان ساخت: بارگیری و 
انتقال نزدیک به ده ســرویس انواع ضایعات به مقصد 
سایت دفن بیست، کاشت درخت توت مثمر در حدفاصل 
کمربندی شــمالی شهر و شــهرک آزادگان به عنوان 
دومین فاز ســاخت پارک در این محدوده، تخلیه هفت 
مورد چاه های آبریزی در خیابان های چمران و طالقانی، 
شســت و شوی جداول سطح منطقه و انجام سه مورد 
آزادسازی جوی به کمک بیل مکانیکی از دیگر اقدامات 

قابل ذکر در این مدت هستند.

خشک شدن 26 رشته قنات 
در خوروبیابانک

۲6 رشته قنات خور و بیابانک در اثر خشکسالی های 
1۵ سال اخیر خشک شده است.

به گزارش صداوســیما؛ مدیر جهاد کشاورزی خور و 
بیابانک گفت: خور و بیابانک 118 رشــته قنات دارد که 
9۲ رشــته آن فعال و بقیه خشک شده اند. سید حکمت 
موسوی بابیان اینکه امسال با پنج میلیارد ریال هزینه، ۲۵ 
رشته قنات مرمت و بازسازی شده گفت: در این قنات ها، 
عملیات الیروبی، کول گذاری، پیشکارکنی، پینه برداری، 
بغل تراشی و ریزش برداری انجام شده است. شهرستان 
خوروبیابانــک ۲۲00 اراضی باغــی و زراعی دارد که 8۵ 

درصد از این اراضی با آب قنات آبیاری می شود.

     خبر       استان

اصفهان

مدادهای رنگی آلودگی هوا را 
خط زدند

گروه اصفهان: ریه هــای اصفهان هرروز از دود پر 
و خالی می شــود، درست مانند کاغذهای سفیدی که 
در کارگاه هنر و تجربه بــا موضوع هوای پاک رنگ 
دود به خود گرفت. در یک صبح ســرد زمســتانی که 
هوای اصفهــان پس از بارش بــرف، یکی از معدود 
روزهای پاک خود را در فصل سرما تجربه می کرد، در 
ورودی کتابخانه مرکزی دختران و پسران هنرستانی 
در کارگاه یــک روزه هنر و تجربه بــا موضوع هوای 
پاک دورهم جمع شــده  بودند. اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان و معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری در ادامه اجرای برنامه  »آدم و هوا« جمعی 
از بهترین هنرجویان رشــته های گرافیک، نقاشــی و 
انیمیشــن هنرســتان های هنرهای زیبای دختران و 
پسران و هنرستان معتمد اصفهان را فراخوانده اند تا در 
روز ملــی هوای پاک، دغدغه های خود درباره آلودگی 
هوا و هوای پاک را با زبان هنر روی بوم ها نقش بزنند. 
اینجا تا چشم کار می کرد مداد رنگی، گواش، آبرنگ، 
رنگ و روغن و وسایل نقاشی روی میزها دیده می شد 
و بچه ها سخت مشــغول کار بودند. قرار بود بهترین 
آثار این هنرجویان انتخاب و توسط شهرداری اصفهان 
در قالب کارت پســتال چاپ شود و در تبلیغات شهری 
مورداستفاده قرار گیرد و این موضوع انگیزه هنرجویان 
برای ارائه کارهای بهتر را بیشتر هم کرده بود. مرتضی 
رشــیدی معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان در بازدید از این کارگاه 
یــک روزه، هنر را یکی از ابزارهــای مؤثر در آموزش 
فرهنگ شهروندی دانست و اظهار داشت: برپایی چنین 
دانش آموزان  مشــارکت جویی  زمینه ساز  کارگاه هایی 
در ساختن یک شهر آرمانی اســت. او ابراز امیدواری 
کرد با چــاپ این آثار و قرار گرفتــن آنها در معرض 
دید شــهروندان، هوای پاک به دغدغه جدی مردم و 
مسئوالن تبدیل شــود. رئیس کمیسیون حمل ونقل 
شورای اسالمی شهر اصفهان دیگر مهمان این کارگاه 
بــود. احمد زندآور گفت: اگر بخواهیم مردم موضوعی 
را زودتــر بپذیرند بایــد آن را در قالب هنر بیان کنیم 
که معضل آلودگی هوا و مشکالت زیست محیطی که 
گریبان گیر مردم اصفهان شده ازاین دست موضوعات 
است و برپایی چنین کارگاه هایی از الزامات برنامه های 
فرهنگی شهرداری اصفهان است. رئیس اداره توسعه 
فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان نیز درباره برگزاری کارگاه 
هنر و تجربه بــا موضوع هوای پاک اظهار داشــت: 
شــرکت کنندگان در ایــن کارگاه بهترین هنرجویان 
هنرستان های هنرهای زیبا و معتمد اصفهان هستند 
و بهتریــن آثار آنها پس از برپایی یک نمایشــگاه، از 
سوی شهرداری اصفهان در طرح ها و تبلیغات شهری 
مورداستفاده قرار می گیرد. احمدرضایی ادامه داد: این 
هنرجویان، هنرمندان آینده شــهر اصفهان هستند که 
می توانند با هنرشــان در اداره شهر شریک باشند. او 
بهره بردن از حمل ونقل عمومی و اســتفاده نکردن از 
خودروهای تک سرنشــین و دودزا را از موضوعات این 
کارگاه دانســت و تأکید کرد: هنرمندان، فرهیختگان، 
معلمان، پزشکان، دانشــجویان و غیره طبقه مؤثری 
هستند که باید در اداره شــهر از نظرات آنها استفاده 
کنیم و برپایی چنین کارگاه هایی در راستای رسیدن به 

این هدف صورت می گیرد.

سرمایه گذاری 
هزار میلیارد تومانی در 

تأسیسات فاضالب استان
گروه اصفهان: به گفته مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از سال 9۲ تاکنون 19 پروژه در 
بخش فاضالب با سرمایه گذاری 1119 میلیارد تومانی 
بخش خصوصی در سطح استان اصفهان عملیاتی شد.

 هاشــم امینی بابیــان اینکه هم اکنــون اجرای 
تأسیســات فاضالب در شــهرهای مبارکه، کرکوند، 
زیباشهر، دیزیچه، زرین شــهر، چمگردان، زاینده رود، 
ســده و لنجان و ورنامخواســت به پیشرفت فیزیکی 
89 درصدی رسیده است، اعالم کرد: مطابق با انعقاد 
قرارداد بیع متقابل میان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه در راســتای اجرای 
شبکه فاضالب در مقابل تخصیص پساب مقرر گردید 
640 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود 
که تاکنون ۵70 کیلومتر از این رقم عملیاتی شده است. 
اســتفاده از توان بخش خصوصی در اجرای تأسیسات 
فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان منجر شد 
به طور میانگین در هرسال بیش از 98 کیلومتر شبکه 
فاضالب در این شــهرها اجرا شود درحالی که قبل از 
انعقاد این قرارداد میانگین اجرا شبکه فاضالب در این 

شهرها حدود 7 کیلومتر بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
استان اصفهان گفت: دو ایستگاه پمپاژ محله وینیچه 
و ایســتگاه پمپاژ محله های حســن آباد و نکوآباد در 
شــهرهای زیباشــهر و دیزیچه برای انتقال پســاب 
به شــرکت فوالد مبارکه در حال احداث اســت. او به 
انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا و ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و اعالم کرد: در سال جاری قراردادی 
در قالب سرمایه گذاری بیع متقابل به رقم ۲10 میلیارد 
تومــان میان شــرکت آبفا و ذوب آهــن اصفهان در 
راستای تکمیل شــبکه فاضالب فوالدشهر و ایمان 
شهر منعقد شد که به دنبال این قرارداد مقرر شد 1۲۵ 
میلیون مترمکعب پساب در ۲0 سال در اختیار شرکت 

ذوب آهن قرار گیرد.

گروه اصفهان| روز گذشته شهردار اصفهان در شصت و 
چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصالحیه بودجه 
98 شهرداری اصفهان را به شورای شهر تقدیم کرد. بودجه 
سال 1398 شهرداری اصفهان با 37 درصد افزایش نسبت به 
بودجه سال 1397 شهرداری اصفهان 4 هزار و 100 میلیارد 
تومان برآورد شــده است که یک هزار و 187 میلیارد تومان 
از این بودجه جــاری و دو هزار و 913 میلیارد تومان بودجه 
عمرانی تعریف شده است. بر اساس برنامه ریزی، بررسی بودجه 
شــهرداری در کمیسیون های مختلف شــورای شهر از روز 

سه شنبه آغاز می شود.
قدرت ا... نوروزی بابیان اینکه بودجه ســال آینده دومین 
بودجه ای اســت که در دوره جدید مدیریت شــهری تدوین 
می کنیم، اظهار کرد: در این دوره ســعی شــد نقطه نظرات 
شورای شهر و کمیسیون های مربوطه را در برنامه لحاظ كنیم. 
او تصریح كرد: در بودجه سال 98 پروژه های نیمه تمام را در 
تخصیص منابع در اولویت قرار دادیم. توسعه برنامه ریزی با 
تأکید بر اهداف كمی و كیفی و شاخص های ارزیابی عملكرد از 

سیاست هایی بود كه در برنامه وبودجه اعمال شد.
Á ارائه هماهنگ بودجه براي نخستین بار

شــهردار اصفهان بابیــان اینكه در ایــن برنامه حركت 
شهرداری به سمت كاهش تصدی گری است، افزود: برقراری 
نظام كنترل پروژه ها با رویكرد مدیریت هزینه یكی دیگر از 
سیاست هایی است كه در برنامه اعمال شده است. او توسعه 
ناوگان حمل ونقل عمومی ازجمله قطار شــهری، اتوبوس و 
خطوط تنــدرو و در صورت امكان راه اندازی تراموا را از دیگر 
سیاست های اعمال شده در بودجه سال 98 شهرداری ذكر كرد 
و گفت: تعریف پروژه های خاص و محرك توسعه در مناطق 
1۵ گانه، از اولویت های بودجه سال آینده است. نوروزی بابیان 
اینكه ناهماهنگی بین ارائه بودجه شهرداری و سازمان ها را 
حل كردیم تا ارائه هم زمان و هماهنگ بودجه شــهرداری با 
بودجه ســازمان ها انجام شود، تأکید كرد: برای نخستین بار 
بودجه شهرداری و مجموعه های وابسته به صورت هماهنگ 

تحویل شورا شد.
Á رشد 37 درصدي بودجه براي سال آینده

نوروزی بابیان اینكه بودجه ســال 97، سه هزار میلیارد 
تومان بود، تأکید كرد: در صورت تصویب شورای شهر بودجه 
ســال آینده 4 هزار و 100 میلیارد تومان خواهد بود كه رشد 
37 درصدی را نشان می دهد كه با رشد اقتصادی منفی 3/۵ 
درصدی سال آینده كشور كار در حوزه های عملیاتی سخت 
می شود. بااین وجود امیدوارم با كمك اعضای شورای شهر و 
جدیتی كه در مدیریت شهری در تمام بخش ها وجود دارد این 
موضوع تحقق پیدا كند. او افزود: بودجه جاری امســال 946 
میلیارد تومان بوده كه 31 درصد از كل بودجه را شامل می شد 
اما برای سال آینده هزار و 187 میلیارد است كه ۲9 درصد از 
كل بودجه را شامل می شود. شهردار اصفهان بابیان اینكه با 
توجه به افزایش حقوق و قیمت ها و مشكالت احتمالی سال 
آینده، این افزایش منطقی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: 

۲۵ درصد افزایش بودجه جاری، افزایش 4۲ درصدی بودجه 
عمرانی و افزایش 37 درصدی در كل بودجه ســال آینده از 

ویژگی های بودجه 98 شهر اصفهان است.
Á 98 تغییرات کمي بودجه سال

او با اشاره به اینكه بودجه عمرانی امسال ۲ هزار میلیارد 
تومان معادل 69 درصد بودجه و بودجه عمرانی ســال آینده 
۲ هزار و 913 میلیارد تومان معادل 71 درصد اســت، گفت: 
در مقایســه نسبت بودجه جاری به عمرانی برای سال آینده 
با كاهش ۲ درصدی در بودجه جاری و به همان نســبت با 
افزایش در بودجه عمرانی مواجه هستیم كه امیدواریم با این 
افزایش بودجه شاهد رشد و شكوفایی بیشتر در حوزه عمرانی 
باشیم. نوروزی اظهار داشت: هزینه های جاری امسال شهر 
اصفهان بدون ماده 18، ۲۵ درصد و برای سال آینده ۲1 درصد 
خواهد بود كه در هزینه های جاری كاهش 4 درصدی را نشان 
می دهد كه خود این نیز یك موفقیت محســوب می شود. 
هزینه های عمرانی امســال 7۵ درصد از بودجه و سال آینده 
79 درصد را شامل می شود كه امیدوارم با این برنامه وبودجه 
و تصویب آن در شورای شهر و حمایت همه جانبه در تحقق 
بودجه ها، شاهد خدمات رسانی بیشتر در سال 98 به شهروندان 

باشیم.
Á ویژگی های بودجه سال 98 و تغییرات کیفي

نوروزی ادامه داد: بهبود و افزایش كیفیت زیست محیطی 
برای شــهروندان با سیاســت كاهش آالینده ها و توسعه 
هوشمند فضای سبز، توجه ویژه به مقوله بازآفرینی شهری 
در نوسازی بافت های فرســوده و تاریخی،  تدوین فرآیند و 
آماده سازی زیرساخت های مطالعات مهندسی ارزش برای 
پروژه های شــهری،  تمركز بر تأمین منابع آبی پایدار مانند 

خرید پساب و ایجاد تصفیه خانه ها برای آبیاری فضای سبز، 
تعریــف پروژه های جدید با رویكرد ارزش آفرینی حداكثری 
ازجمله سیاست هایی است كه در بودجه سال آینده در نظر 
گرفته شده اســت. او بابیان اینكه برنامه عملیاتی ما در این 
برنامه وبودجه مبتنی بر مبانی برنامه 1400 و برنامه سنجش 
پذیری شهرداری، سیاست های مدیریت جدید شهری و نقطه 
نظرات اعضای شورا و روسای کمیسیون ها است، اضافه كرد: 
این برنامه فرآیندی دارد كه در 6 گام بیان شده است. ازجمله 
این گام ها شامل ســنجش عملكرد و سیاست های كالن،  
تعیین مقاصد راهبردی به عنوان نقاط تمركز فعالیت های سه  
سال آینده شهرداری، برآورد درآمد سال 98 بر اساس تحلیل 
عملكرد گذشته و روند شاخص های اقتصادی گذشته نگر و 
آینده نگر است. شهردار اصفهان ادامه داد: بر اساس تحقیق 
مركز پژوهش های مجلس در ســال آینده با رشــد منفی 
اقتصادی 3/۵ درصد مواجه هســتیم كــه در نتیجه برای 
شــهرداری ها وضعیت خوبی پیش بینی نمی شود، بنابراین 
ناگزیر هستیم درآمدهای عملیاتی را كه تحت تأثیر این رشد 
اقتصادی منفی قرار می گیرد به سوی درآمدهای سیاستی 
ســوق دهیم. بدین منظور فروش اوراق،  تبدیل دارایی ها و 
فروش اموال، دریافت وام و پروژه های مشاركتی در بودجه 
پیش بینی و موردتوجه قرارگرفته است تا بتوانیم از این طریق 
بودجه را تحقق ببخشیم. او گفت: گام چهارم بودجه سنجش 
عملكرد، سیاست گذاری و تخصیص اعتبارات جاری است. 
در هر طرح و برنامه محــدوده، زمان و هزینه ها را در نظر 
گرفتیم. به عنوان مثال در حلقه حفاظتی شــهر اصفهان كه 
یكی از اولویت های كاری شهرداری است، محدوده، زمان 
و هزینه را در نظر گرفتیم و بر اساس اولویت بندی صورت 

گرفته كار انجام می شود. نوروزی گام پنجم در برنامه وبودجه 
ســال 98 را برنامه ریزی طرح ها، پروژه ها و اقدامات ســال 
98 ذكر كرد و بیان داشــت: گام ششــم بودجه تخصیص 
اعتبارات عمرانی اســت. او حركــت از وظیفه محوری به 
نتیجه محــوری را از خصوصیات این برنامــه ذكر كرد و 
افزود: به طور مثال فرض می کنیم در وظایف خود به دنبال 
كاهش سوخت هســتیم تا به كاهش آالیندگی نیز دست 
پیدا كنیم، بنابراین در حمل ونقل شــهری باید برنامه هایی 
باشــد تا بتوانیم به نتیجه موردنظر برسیم. شهردار اصفهان 
ارتقای ســنجش پذیری برنامه ها، هم زمانی و هم راستایی 
ســازمان ها با برنامه وبودجه شهرداری، مشاركت حداكثری 
ذینفعان در شــورای عالی برنامه ریزی و سایر کمیته ها را از 
دیگر ویژگی های برنامه های شــهرداری ذكر كرد و افزود: 
لحاظ كردن برنامه های عملیاتی سه ساله تا سال 1400 با 
رویكرد تمركز و اولویت بندی، كاهش آالینده ها، حمل ونقل 
همگانی، توسعه زیرســاخت ها و حكمرانی خوب شهری، 
مشــاركت شــهروندان در اداره امور شهر، حاكمیت قانون، 
شفافیت، مســئولیت پذیری و پاسخگویی،  برقراری عدالت 
در خدمات رسانی به شهروندان، كارایی و اثربخشی، بینش 
راهبردی در راستای حكمرانی خوب از رویكردهای بودجه 
98 شهرداری اســت. او اضافه كرد:  كاهش آالیندگی های 
محیطی با تمركز بر كاهش آلودگی هوا، بهینه سازی عبور 
و مرور شهری،  تاب آوری شهری با تأکید بر افزایش ایمنی 
در محیط های شهری، بازآفرینی بافت ناكارآمد و تاریخی، 
سرزندگی فضاهای شهری و تحقق پذیری طرح های توسعه 
شــهری ازجمله مقاصد راهبردی و میانی برنامه عملیاتی 

شهرداری در سه سال آینده است.

معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان بابیان اینکه در جلســه شــورای 
هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود قطعیت بازگشایی 
رودخانــه تائید شــد، گفــت: با توجه به پشــتوانه 
بارش های مؤثر در ســال آبی جاری، قرار است آب 
زاینده رود برای کشــت پاییزه کشــاورزان اصفهان 

حدود ۲0 روز باز شود.
به گزارش ایســنا، حسن ساســانی با اشاره به 
بازگشــایی حتمی زاینده رود برای کشت کشاورزان 
شرق اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد 
زاینده رود 17۲ میلیون مترمکعب اســت درحالی که 
ذخیره مخزن سد در متوسط درازمدت 6۵0 میلیون 
مترمکعب بود. او افزود: در حال حاضر ورودی ســد 
زاینده رود 8.۵ مترمکعــب و خروجی ۵0 مترمکعب 

بر ثانیه برای اصفهان و یزد است. معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به 
اینکه حدود 1۲ درصد سد زاینده رود آب دارد، گفت: 
در حــال حاضر از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون، 
میــزان بارش هــا 97۲ میلی متر اســت درحالی که 
بارش ها در سال گذشته 3۲۵ میلی متر و در متوسط 
درازمــدت ۵80 میلی متر بود. او بــا تأکید بر اینکه 
در جلسه شــورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
قطعیت بازگشــایی رودخانه تائید شد، تصریح کرد: 
زمان دقیق بازگشایی زاینده رود در کارگروه سازگاری 
با کم آبی مشخص می شود و احتمااًل در هفته نخست 
بهمن ماه سد زاینده رود باز شود. ساسانی در مورد تأثیر 
بارش های اخیر بر ذخیره سد زاینده رود و تأمین آب 
شرب اصفهان، گفت: با توجه به بارش های صورت 

گرفته و همچنین بارش های پیش رو مشکلی برای 
تأمین آب شرب در تابستان نخواهیم داشت. او تأکید 
کرد: نگرانی ما برای ســال آینده است و با توجه به 
پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم برای تأمین 
آب شرب در سال آینده دچار مشکل نشویم. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اشــاره به بارش بــرف در کوهرنگ، گفت: بارش 
برف پشــتوانه ورودی سد زاینده رود در فصل بهار و 
تابســتان خواهد بود، البته بعد از گرمای هوا میزان 
دقیق ورودی به سد زاینده رود مشخص خواهد شد. 
او بابیان اینکه هنوز ذخیره ســد زاینده رود مطلوب 
نیســت، تصریح کرد: با توجه به پشتوانه بارش های 
مؤثر در ســال آبی جاری، قرار است آب برای کشت 

پاییزه کشاورزان اصفهان حدود ۲0 روز باز شود.

6 ویژگی بودجه 4100 میلیاردي سال آینده شهرداری اصفهان تشریح شد

افزایش ۴۲ درصدی بودجه عمرانی شهر
براي نخستین بار بودجه شهرداری و مجموعه های وابسته به صورت هماهنگ تحویل شورا شد

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد

تأیید بازگشایی 20 روزه زاینده رود 
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ارزیابی عملکرد فرهنگی مدیران مناطق شهرداری
فریده روشن-رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی

 شورای شهر
یک شهر در مسیر توسعه تنها با اتکا به سرمایه های انسانی و با در نظر گرفتن 
آنان موفق خواهد بود؛ اگر مدیریت شهری برای توسعه شهر، ساکنین آن را در نظر 
نگیرد، شهر درنهایت تنها کالبدی بی جان است که ناگهان با غلبه بر انسان و محیط، 
زیست انسانی سالم را به خطر می اندازد. امروز فرهنگ، پیشانی عملکرد مدیریت 
شهری است و بازوی اجرایی ما برای تحقق این مهم، مدیران فرهنگی در سازمان ها 
و مناطق مختلف شهر هستند، این مدیران در شرایط اقتصادی کنونی توانسته اند 
بدون کاستن از کمیت و کیفیت برنامه ها با صرفه جویی و جلب مشارکت های مردمی 
در اداره مسائل مالی نقش خود را به خوبی ایفا کنند، اما در برخی موارد تالششان 
به خوبی دیده نمی شــود و ادارات فرهنگی در مناطق با مشکالت بسیاری روبه رو 
هستند. اگرچه شهرداری تنها متولی امور فرهنگی در شهر نبوده و در بسیاری از 
مواقع تسهیلگر امور فرهنگی شهر است و این وظیفه جزو وظایف نوین شهرداری ها 
محسوب می شود اما با گسترش وظایف شهرداری به تبع گسترش مفهوم شهر و 
شهروندی دیگر نمی توان گفت فرهنگ جزو وظایف اصلی شهرداری ها نیست. 
شهر مجموعه شهروندان و کالبد شهر است، شهروندان هستند که به شهر هویت 
می دهند، بنابراین تمامی وظایف شهرداری دارای یک میزان ارزش و اهمیت است و 
در نتیجه در عمل نیز حتی اگر ناچار به اولویت بندی در اقدامات باشیم، نمی توانیم و 
نباید به گونه ای عمل کنیم که شائبه بی اهمیتی و تبعیض در ادارات مختلف به وجود 

آید و این گونه مدیران انگیزه خود را برای اقدام از دست بدهند.

آب زاینده رود؛ حق شرعی کشاورزان اصفهان
فتح ا... معین-رئیس شورای شهر

بارش هــای اخیر در اصفهان نعمت هایی هســتند که بر شــهر 
جاری شــده و در چند روز گذشــته با تصویب دولت، هیئت احیای 
زاینده رود و کارون به مجموعه اجرایی کشــور اضافه شد که همین 
اقدام نیز جای تشکر دارد هرچند که مردم هنگام دیدن اقدامات عملی 
تشکر واقعی خواهند کرد. نباید فراموش کنیم که مباحثی که با عنوان 
پرداخت زیان های کشاورزان مطرح می شود هیچ گاه جای جاری شدن 
آب زاینده رود را نخواهد گرفت زیرا آب حق شرعی کشاورزان اصفهانی 
اســت. زاینده رود به عنوان بزرگترین رودخانه داخلی کشور است. در 
جمهوری اســالمی شایسته نیست که نسبت به حق مردم بی تفاوت 
بود، باید به دنبال احقاق حقوق همه شهروندان باشیم بنابراین امیدوارم 
جاری شدن آب در زاینده رود موردتوجه تمام مسئوالن قرار گیرد تا آثار 
مثبت آن را در زندگی مردم شاهد باشیم. برای گرامیداشت چهلمین 
سال انقالب اسالمی در سطح شــهر اقدامات خوبی شده است که 
امیدوارم نمایش دستاورد شهرداری ها نیز در آن گنجانده شود. شورا 
تقویت نظام است، در گزارش رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی به نگرانی شوراها پاسخ داده شد تا تخصیص اعتبارات مربوط 
به شــهرداری و دهیاری ها به روال قبل بازگشته و با حفظ هویت و 
اختیارات شوراها به مصرف برسد که در این راه حمایت بیش ازپیش 

وزارت کشور را خواستاریم.

هیچ سندی از چشمان شورای شهر دور نیست
علیرضا نصر اصفهانی-نایب رئیس شورای شهر

در روزهای گذشــته در برخی شبکه های اجتماعی تعدادی فیش حقوقی منتشر شد و بر 
اساس آن مدیریت شهری مورد تاخت وتاز عجوالنه و شتاب زده قرار گرفت که در این رابطه 
از مدیران شهری می خواهم ضمن جلوگیری از ســوءظن ها، اگر به موردی برخورد کردند، 
نسبت به اصالح آن اقدام کنند. مدیریت شهری هیچ نگرانی بابت انتشار این موارد ندارد چون 
هیچ ســند محرمانه ای نیست که به دوراز چشم شورای شهر و مردم باشد، همواره از گردش 
اطالعات و شفافیت امور استقبال و مردم را محارم مدیریت شهری می دانیم و بنا نداریم دست 
به کتمان هیچ مسئله ای در برابر اذهان عمومی بزنیم بنابراین انتشار و دسترسی آسان مردم به 
چنین اطالعاتی نشان از امکان دسترسی آزاد به تمام اطالعات شهرداری دارد. اعداد و ارقام 
منتشرشده بر اساس قانون بوده و نباید به گونه ای برای مخاطب وانمود شود که آنان تصور کنند 
مدیریت شهری دچار بی بندوباری مالی و بریزوبپاش بوده است، اعضای شورای شهر نظارت بر 
امور مختلف را به دوراز تعارف های معمول انجام داده و اگر تخلفی صورت پذیرد مسئولیت خود را 
در قبال آن انجام می دهند. با توجه به حجم مأموریت ها و گستره فعالیت ممکن است خطاهایی 
نیز انجام گیرد که توسط نهادهای حراستی، بازرسی و حقوقی شناسایی و با خاطیان آن برخورد 
می شود و شورای شهر نیز با چنین خطاهای عمدی برخورد کرده و در این راه با هیچ کسی در 
هر پست و مقامی تعارف و سازش نداشته و همه امور را رصد می کند. برای جلوگیری از زیر 
سؤال رفتن حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی، رسانه ها را با بررسی همه جانبه امور پیش از 
ورود به آن دعوت می کنیم. شهردار و معاونان او را حامی و حافظ بیت المال و حق وحقوق مردم 
و کارکنان دانسته و از ایشان تقاضا داریم این مورد را بررسی کرده و اگر اشکالی در صدور احکام 

مالی یافت شد اصالحات الزم انجام دهند.

خانه شهر
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

اطالع رسانی

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397
مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت بخش 12ثبت اصفهان – 

شهرستان تیران و کرون
6670-1- به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوط ، آگهی نوبتی امالکی که در سه ماهه سوم سال 1397 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و یا در آگهی های سابق از قلم افتاده است و نیز آنچه طبق آراء هیات 

نظارت آگهی آنها تجدید گردیده است به این شرح منتشر می گردد.
ردیف الف – امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهی های سابق 
ازقلم افتاده است ومدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشارآگهی 

نوبتی می باشد.
امالک واقع در تیران به شماره یک اصلی وفروعات ذیل :

2419- آقای عباس دادخواه فرزند حسین به ش ش 116 تمامت ششدانگ یک 
درب باغ مشجر و محصور به مساحت 764/73 متر مربع.

4448 – آقایان کریم به ش ش 157 جواد به ش ش 156 حسین به ش ش 28 
علیرضا به ش ش 161 محمد به ش ش 158 مسعود به ش ش 126 مهدی به ش 
ش 155 و خانم مریم به ش ش 46 همگی فرزندان علی اکبر و شهرت همگی فدائی 
تهرانی بالسویه تمامت ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان مسکونی و تجاری 
به مساحت 6/19 مترمربع که با پالکهای 7168 و 2898 فرعی ازیک اصلی تیران 
تواما تشکیل یک باب منزل مسکونی و چند باب مغازه تجاری متصل را داده است.

7786-آقای جواد سلمانی فرزند رضا به ش ش 129 تمامت ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 171/39 متر مربع.

ردیف ب- امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولیکن به واسطه اشتباه 
موثری که در انتشارآنها رخ داده و به موجب آرای هیات نظارت یا دستور رییس ثبت 
مستند به اختیارات تفویضی موضوع بندهای 385-386- 387 مجموعه بخشنامه 
های ثبتی منجر به تجدید آگهی شده و مدت اعتراض نسبت به آنها سی روز از 

تاریخ انتشار است:
بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک ، چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشارنوبت اول این آگهی در مدت 90 روز 
و نسبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی به شرح ردیف 
ب تجدید آگهی می گردد در مدت 30 روز از تاریخ انتشار ، درخواست اعتراض خود 
را به صورت کتبی و مستقیما به اداره ثبت تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه 
و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی 
که قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر 
بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراض یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضا مدت مذکور واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 
قانون ثبت رفتارخواهد شد. ضمنا طبق ماده56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی و 
حدود این امالک هنگام تحدید حدود در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی این امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 
روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در تاریخ های ذیل درروزنامه چاپ ومنتشر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 97/11/1 تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/12/1 سید 

محمد حسن مصطفوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران- 343352/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائی آن

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر   -1-6807
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروزچاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 
ماه و نسبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یك ثبتی شهرضا
یكم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1 - رای شماره 139760302008006105 –  20 / 10 / 97 – مریم شاه نظری فرزند 
رحمت اله ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 92 فرعی به مساحت یكصدوپنجاه 

ویك مترمربع 
2 - رای شماره 139760302008006033 –  18 / 10 / 97 – محسن استادخانی فرزند ولی 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 118 فرعی به 
مساحت یكصدوچهل وهفت متروهشتاد و دو صدم مترمربع درازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ 
كه میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادی ازطرف ولی اله استادخانی ومیزان دودانگ ونیم 

دیگرآن ازقسمت مجهولی آن
3 - رای شماره 139760302008006034 –  18 / 10 / 97 – علی استادخانی فرزند ولی 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 118 فرعی به 
مساحت یكصدوچهل وهفت متروهشتاد و دو صدم مترمربع درازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ 
كه میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادی ازطرف ولی اله استادخانی ومیزان دودانگ ونیم 

دیگرآن ازقسمت مجهولی آن
4 - رای شماره 139760302008005520 –  28 / 09 / 97 – محمدصبوری فرزند رضاقلی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 349 فرعی به مساحت یكصد و شصت و چهارمتر 

و هشتاد و هفت صدم مترمربع 
امامی  السادات  نصرت   – 97 /  10 / رای شماره 139760302008005639 –  06   -  5
شهرضائی فرزند سیدعلی نسبت به بیست وچهارحبه مشاع به استثناء بهاء ربعیه اعیانی یك 
باب خانه مجزی شده  ازهفتاد و دو حبه  ششدانگ یک  بیستم حبه مشاع  حبه وهفت – 
ازپالك 2857 فرعی درازاء بیست وچهار حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ كه میزان 
دوحبه و دو – پنجم حبه مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمدرضاموالئی ومیزان 
دوحبه وبیست وپنج – یكصدم حبه مشاع آن انتقال عادی بالسویه ازطرف سیدعلیرضا وسید 

محمدعلی هردو امامی شهرضا 
6 - رای شماره 139760302008005161 –  14 / 09 / 97 –  عباسعلی كاظم پور فرزند 
باب ساختمان محل  ازیك  ازششدانگ قسمتی  ونیم مشاع  دانگ  به یك  نسبت  اله  نعمت 
كلینیك دندانپزشكی مجزی شده ازپالك 3132 فرعی به مساحت یكصد و بیست وهشت 
متر و بیست و پنج صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك های 3133 و 9348 و 9349 

فرعی جمعًا تشكیل یك باب ساختمان محل كلینیك دندانپزشكی راداده است
7 - رای شماره 139760302008005162 –  14 / 09 / 97 –  امین شاملی فرزند محمود 
كلینیك  محل  ساختمان  باب  ازیك  قسمتی  ازششدانگ  مشاع  ونیم  دانگ  یك  به  نسبت 
دندانپزشكی مجزی شده ازپالك 3132 فرعی به مساحت یكصد و بیست وهشت متر و بیست 
و پنج صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك های 3133 و 9348 و 9349 فرعی جمعًا 

تشكیل یك باب ساختمان محل كلینیك دندانپزشكی راداده است
8 - رای شماره 139760302008005163 –  14 / 09 / 97 –  سپهرحسامی فرزند احمدرضا 
كلینیك  محل  ساختمان  باب  ازیك  قسمتی  ازششدانگ  مشاع  ونیم  دانگ  یك  به  نسبت 
دندانپزشكی مجزی شده ازپالك 3132 فرعی به مساحت یكصد و بیست وهشت متر و بیست 
و پنج صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك های 3133 و 9348 و 9349 فرعی جمعًا 

تشكیل یك باب ساختمان محل كلینیك دندانپزشكی راداده است
9 – رای شماره 139760302008005164 –  14 / 09 / 97 –  محمدعشقی فرزند اصغر 
كلینیك  محل  ساختمان  باب  ازیك  قسمتی  ازششدانگ  مشاع  ونیم  دانگ  یك  به  نسبت 
دندانپزشكی مجزی شده ازپالك 3132 فرعی به مساحت یكصد و بیست وهشت متر و بیست 
و پنج صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك های 3133 و 9348 و 9349 فرعی جمعًا 

تشكیل یك باب ساختمان محل كلینیك دندانپزشكی راداده است
10 - رای شماره 139760302008005286 –  19 / 09 / 97 – الهام السادات میرطالئی 

فرزند سیدمحمود ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 
3612 فرعی به مساحت چهل وپنج مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 5113 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن را داده است
ب( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 5113 
فرعی به مساحت بیست و هشت متر و سی صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

3612 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن را داده است
11 - رای شماره 139760302008005287 –  19 / 09 / 97 – اسداله سلیمانی باغسرخی 

فرزند هیبت اله ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 
3612 فرعی به مساحت بیست و شش متر و چهل و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 5113 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن را 

داده است
ب( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 5113 
فرعی به مساحت شصت وهشت متر و سی و سه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

3612 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن را داده است
12 - رای شماره 139760302008005312 –  20 / 09 / 97 – سیدنصراله موسوی نقلی 

فرزند سید ناد علی ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 
3612 فرعی به مساحت سی متر و نوزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 5113 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 5113 
فرعی به مساحت چهل و نه متر و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3612 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب مغازه نیمه تمام باطبقه تحتانی وفوقانی آن را داده است
13 - رای شماره 139760302008005762 –  10 / 10 / 97 –  كریم جلی شهرضائی 
فرزند خسرو ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالك 5270 فرعی به مساحت هیجده 
متر و هشتاد وپنج صدم  مترمربع درازاء دو دانگ مشاع ازششدانگ انتقال عادی ازطرف ندا 

آقاسی شهرضا
دوم : شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

 14 - رای شماره 139760302008005511 –  28 / 09 / 97 –  محمدحسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ : 

 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و 
هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای 

دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار متر و 
هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعی و قسمتی از جای دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
 15 - رای شماره 139760302008005512 –  28 / 09 / 97 – اصغر محمودی فرزند داود 

نسبت به مالكیت از :
 الف( تمامت هشت سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
ب( تمامت دوازده سهم مشاع ازشصت ونه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار متر و هشتاد و نه صدم مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 163 فرعی و قسمتی از جای دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
16 - رای شماره 139760302008005513 –  28 / 09 / 97 – حمیدرضا محمودی فرزند 

داود نسبت به دوازده سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و 
هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای 

دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار متر و 
هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعی و قسمتی از جای دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
17 - رای شماره 139760302008005515 –  28 / 09 / 97 – شهین دخت محمودی فرزند 

داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و 
هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای 

دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار متر و 
هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعی و قسمتی از جای دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
18 - رای شماره 139760302008005517 –  28 / 09 / 97 – سیمین دخت محمودی 

فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و 
هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای 

دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار متر و 
هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعی و قسمتی از جای دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
19 - رای شماره 139760302008005518 –  28 / 09 / 97 – مهنازهمت فرزند عبدالرسول 
نسبت به چهار سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
20 - رای شماره 139760302008005519 –  28 / 09 / 97 –  پریدخت هدایت فرزند سراج 

الدین نسبت به چهارده سهم مشاع ازشصت و نه سهم ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت پانصد و چهل و 

هفت مترو هفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 161 فرعی و قسمتی از جای 
دیوار حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است

ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 161 فرعی به مساحت بیست وچهار متر و 
هشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 163 فرعی و قسمتی از جای دیوار 

حصارسابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
21 - رای شماره 139760302008005530 –  29 / 09 / 97 –  سید عبدالرسول طبائیان 
فرزند سیدحسن نسبت به چهل حبه و بیست وهشت – بیست ونهم حبه مشاع ازهفتاد و دو 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 173 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه و 

شش متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع 
22 - رای شماره 139760302008005531 –  29 / 09 / 97 –  رقیه بیگم طبائیان فرزند 
فضل اله نسبت به سی و یك حبه و یك – بیست و نهم حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شده ازپالك 173 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه و شش متر و هفتاد 

و پنج صدم مترمربع 
23 – رای شماره 139760302008005763 –  10 / 10 / 97 –  عباس محرابی فرزند 
محمدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 258  

فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم مترمربع 
24 - رای شماره 139760302008005764 –  10 / 10 / 97 –  نسرین یزدانی شهرضایی 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 258  

فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم مترمربع 
ابراهیم جودی فرزند  25 - رای شماره 139760302008005165 –  14 / 09 / 97 –  
عبدالخالق نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك 

842 فرعی به مساحت یكصد و چهل و پنج متر و بیست و پنج صدم مترمربع
26 - رای شماره 139760302008005166 –  14 / 09 / 97 –  زهراجانقربان فرزند فرامرز 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك 842 فرعی 

به مساحت یكصد و چهل و پنج متر و بیست و پنج صدم مترمربع
27 - رای شماره 139760302008005290 –  19 / 09 / 97 –  مظفر علیان فرزند براتعلی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 842 فرعی به مساحت دویست و چهل و چهار 

متر و چهل و هفت صدم مترمربع 
28 - رای شماره 139760302008005097 –  08 / 09 / 97 –  ناهید دهقانزاد فرزند رحیم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده ازپالك 932 فرعی 

به مساحت دویست و سه مترمربع
29 - رای شماره 139760302008005098 –  08 / 09 / 97 –  محمد باقرپور فرزند ناصر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده ازپالك 932 فرعی 
به مساحت دویست و سه مترمربع درازاء هفده – چهل و هشتم سهم مشاع از سی و هفت 

سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف ناصر باقرپور
30 - رای شماره 139760302008005099 –  08 / 09 / 97 –  النازشیرعلی فرزند مرتضی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده ازپالك 932 فرعی 
به مساحت دویست و سه مترمربع درازاء هفده – چهل و هشتم سهم مشاع از سی و هفت 

سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف ناصر باقرپور
31 - رای شماره 139760302008005869 –  15 / 10 / 97 –  محمدجعفر صدری فرزند 
ناصر ششدانگ یک باب پاركینگ مجزی شده ازپالك 958  فرعی به مساحت سی متر و 

هفتاد و پنج صدم مترمربع 
32 - رای شماره 139760302008005497 –  28 / 09 / 97 –  آرش پژوم فرزند احمد 
نسبت به یك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1. 999  فرعی 
كه به شماره 8047 فرعی تبدیل شده به مساحت یكصد و هشت متر و نود و نه صدم مترمربع 
33 - رای شماره 139760302008005498 –  28 / 09 / 97 –  الهام گرامی فرزند اصغر 
نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1. 999  فرعی 
كه به شماره 8047 فرعی تبدیل شده به مساحت یكصد و هشت متر و نود و نه صدم مترمربع 
34 - رای شماره 139760302008006078 –  19 / 10 / 97 –  محمدعلی حیدری شهرضا 
فرزند صادق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالك 1001  

فرعی به مساحت بیست متر و شصت و هفت صدم مترمربع 
 35 - رای شماره 139760302008006080 –  19 / 10 / 97 –  مینا آقاخانی شهرضائی 
فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالك 

1001  فرعی به مساحت بیست متر و شصت و هفت صدم مترمربع
 36 - رای شماره 139760302008005818 –  12 / 10 / 97 –  محمدرضا اسدی وصفی 
فرزند غالمعلی ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك 1042 فرعی به مساحت 

یكصد و شصت و دو مترمربع
37 - رای شماره 139760302008005133 –  12 / 09 / 97 –  زهره سادات بطحائی فرزند 
سید محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك های 

1186 و 1188 فرعی به مساحت یكصد و هشت متر و چهل و چهارصدم مترمربع 
فرزند  / 97 –  حسین گالبی   09 / رای شماره 139760302008005134 –  12   - 38
عبدالعلی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك های 1186 

و 1188 فرعی به مساحت یكصد و هشت متر و چهل و چهارصدم مترمربع 
39 - رای شماره 139760302008005444 –  26 / 09 / 97 –  لعیا بیگم مدینه فرزند 
سیدعلی ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالك 1428 فرعی به مساحت شصت و دو 

متر و یازده صدم مترمربع 
40 - رای شماره 139760302008005374 –  22 / 09 / 97 –  فردوس تاكی فرزند علیرضا 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالك های 1456 و 8739 الی 8745 فرعی به مساحت 

سی و هشت مترو نودصدم مترمربع 
فرزند  تاكی  فردوس    – 97 /  09 / رای شماره 139760302008005375 –  22   - 41
علیرضا ششدانگ یک باب انباری مجزی شده ازپالك های 1456 و 8739 الی 8745 فرعی 

به مساحت پانصد و پنجاه و هفت متر و هفتاد و سه صدم مترمربع 
42 - رای شماره 139760302008005377 –  24 / 09 / 97 –  مجتبی ناظم فرزند منوچهر 
ششدانگ یک باب مغازه باطبقه تحتانی آن  مجزی شده ازپالك های 1482 و 1713 فرعی 

به مساحت پنجاه و سه متر و سی و شش صدم مترمربع 
43 - رای شماره 139760302008005481 –  27 / 09 / 97 –  محمدرضا قدیمی فرزند 
عوض ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1484 فرعی به مساحت یكصد و شصت 

و هشت متر و ده صدم مترمربع 
44 - رای شماره 139760302008005486 –  28 / 09 / 97 –  عابد شاه چراغی فرزند 
فرهاد ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 1534 فرعی به مساحت 

دویست و شانزده متر و هشتاد و پنج صدم مترمربع 
45 - رای شماره 139760302008006196 –  24 / 10 / 97 –  محمدمهدی شبیب فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 1549 

فرعی به مساحت دویست و پنج متر و چهل صدم مترمربع 
46 - رای شماره 139760302008006201 –  24 / 10 / 97 –  محمدباقر شهمرام فرزند 
جعفرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 1549 

فرعی به مساحت دویست و پنج متر و چهل صدم مترمربع
 47 - رای شماره 139760302008005176 –  14 / 09 / 97 –  غالمرضا حیدرپور فرزند 
غالمحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1635 فرعی به مساحت یكصد و 

هفتاد و سه متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع
48 - رای شماره 139760302008005430 –  25 / 09 / 97 –  سیداحمد بطحائی فرزند 
دویست  به مساحت  فرعی  ازپالك 3661  انبار مجزی شده  باب  سیدحسن ششدانگ یک 

مترمربع
49 - رای شماره 139760302008005422 –  24 / 09 / 97 –  عبدالنبی شفیعی فرزند امان 
اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده ازپالك 6544 فرعی به مساحت چهارصد و 

شصت متر و شصت و  پنج صدم مترمربع
50 - رای شماره 139760302008005202 –  17 / 09 / 97 –  سیدعلی موسوی فرزند 
سیدقدمعلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مجزی شده 

ازپالك 13400 فرعی به مساحت دویست و هشتاد متر و نود و هفت صدم مترمربع
 51 - رای شماره 139760302008005423 –  24 / 09 / 97 –  سلطانعلی عبدالی بارند 
به  ازپالك 13877 فرعی  فرزند كریم قلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده 

مساحت یكصد و شصت و شش متر و سی و شش صدم مترمربع
52 - رای شماره 139760302008004931 –  30 / 08 / 97 –  محمدبراتی فرزند ولی 
اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 14378 فرعی به مساحت یكصد 
و هشتاد و یك متر و سی و هشت صدم مترمربع درازاء دویست و شش سهم و سه – پنجم 

سهم مشاع از هشتصد و بیست و چهار سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف مهری جمالی 
سوم : شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

53 - رای شماره 139760302008005438 –  25 / 09 / 97 –  جمیله فردوسیان فرزند 
اسماعیل ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 707 فرعی به مساحت یكصد 

و بیست و یك متر و ده صدم مترمربع
54 - رای شماره 139760302008005638 –  04 / 10 / 97 –  علیرضا رحمتی فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 788 فرعی به مساحت یكصد و چهل 

و سه مترمربع
55 - رای شماره 139760302008005496 –  28 / 09 / 97 –  فرناز شیرعلی فرزند مرتضی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 819 فرعی به مساحت یكصد و نود و پنج متر 

و سی و پنج صدم مترمربع
56 - رای شماره 139760302008005206 –  17 / 09 / 97 –  كرم اله جمالی فرزند قدرت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 934 فرعی به مساحت سیصد و پنجاه و هفت 

متر و سی و هفت صدم مترمربع
57 - رای شماره 139760302008002308 –  27 / 04 / 97 –  ماهرخ انصاریپور جرم 
افشادی فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 

1160 فرعی به مساحت یكصد و سی و دو متر و بیست و پنج صدم مترمربع
58 - رای شماره 139760302008002309 –  27 / 04 / 97 –  حسن انصاریپور فرزند 
مختار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1160 فرعی 

به مساحت یكصد و سی و دو متر و بیست و پنج صدم مترمربع
59 – رای شماره 139760302008005447 –  26 / 09 / 97 –  هادی ذهبی فرزند منصور 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1307 فرعی به مساحت یكصد و سی متر و 

هفتاد و پنج صدم مترمربع
  چهارم : شماره فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوك آباد

60 - رای شماره 139760302008005362 –  21 / 09 / 97 –  محمدجواد دهقان فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالك 1064 فرعی به مساحت هفتاد و یك 

متر و هشتاد صدم مترمربع
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشكنه

 61 - رای شماره 139760302008005358 –  21 / 09 / 97 –  حمیدرضا نصیریان فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 37 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه 
و نه متر و هشتاد و نه صدم مترمربع درازاء یكصد و بیست و شش سهم مشاع از هشتصد و 
پنجاه و شش سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ كه میزان بیست و شش سهم مشاع 

آن انتقال عادی ازطرف اصغر امیری 
62 - رای شماره 139760302008005359 –  21 / 09 / 97 –  امیرحسین میربد فرزند 

فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 
37 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه و چهار متر و سی و دوصدم مترمربع 

63 - رای شماره 139760302008005360 –  21 / 09 / 97 –  عهدیه فعال فرزند ولی اله 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 37 فرعی 

به مساحت یكصد و پنجاه و چهار متر و سی و دوصدم مترمربع
مرتضی شاهچراغی    – 97 /  09 / رای شماره 139760302008005361 –  21   -  64
شهرضا فرزند اكبر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 37 فرعی به مساحت یكصد 

و چهل و دو مترمربع
65 - رای شماره 139760302008005684 –  09 / 10 / 97 –  اصغر امیری فرزند سیف اله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 38 فرعی به مساحت یكصد و سی و پنج متر و 
بیست و پنج صدم مترمربع در ازاء یكصد و ده سهم مشاع ازسیصد و هشتاد سهم و هفتاد و پنج 
صدم سهم ششدانگ كه میزان بیست صدم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف فرزاد میرپور

 66 - رای شماره 139760302008005363 –  21 / 09 / 97 –  احمد انصاری فرزند 
محمود ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 40 فرعی به مساحت هفتاد و سه متر و 

هشت صدم مترمربع
 67 - رای شماره 139760302008005812 –  12 / 10 / 97 –  سلمان عجمی  فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 40 فرعی 

به مساحت هفتاد متر و چهل صدم مترمربع
68 - رای شماره 139760302008005813 –  12 / 10 / 97 –  پریسا عجمی  فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 40 فرعی 

به مساحت هفتاد متر و چهل صدم مترمربع
69 - رای شماره 139760302008005365 –  21 / 09 / 97 –  عبدالوهاب سلطانپور فرزند 
یداله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 162 فرعی به مساحت هشتصد و ده متر 
و هفتاد صدم مترمربع در ازاء سیزده حبه و چهارصد و یازده – هفتصدم حبه مشاع ازهفتاد و 

دو حبه ششدانگ كه میزان دو حبه مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محترم قدسی
 70 - رای شماره 139760302008005959 –  18 / 10 / 97 –  نعمت اله طاهری  فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك های 
594 فرعی باقیمانده كه به شماره 2622 فرعی تبدیل شده و 2288 و 2322 فرعی به مساحت 
یكصد و چهارده متر و هفتاد و چهار صدم مترمربع در ازاء شصت و هشت سهم و شصت و 
هفت – یكصد و پنجاهم سهم مشاع از چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ كه میزان شش 

سهم و هفت – یكصد و پنجاهم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف حسن درویش پوریان
71 - رای شماره 139760302008005960 –  18 / 10 / 97 –  غالمرضا طاهری  فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك های 
594 فرعی باقیمانده كه به شماره 2622 فرعی تبدیل شده و 2288 و 2322 فرعی به مساحت 
یكصد و چهارده متر و هفتاد و چهار صدم مترمربع در ازاء شصت و هشت سهم و شصت و 
هفت – یكصد و پنجاهم سهم مشاع از چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ كه میزان شش 

سهم و هفت – یكصد و پنجاهم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف حسن درویش پوریان
72 - رای شماره 139760302008005972 –  18 / 10 / 97 –  سمانه رئیسی شهرضا فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك های 
594 فرعی باقیمانده كه به شماره 2622 فرعی تبدیل شده و 2288 و 2322 فرعی به مساحت 
یكصد و چهل و پنج مترمربع در ازاء هشتاد و یك سهم و پنجاه و نه – شصتم سهم مشاع از 
چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ كه میزان چهارسهم و هفت – دوازدهم سهم مشاع آن 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف احمد باغستانی
 73 - رای شماره 139760302008005977 –  18 / 10 / 97 –  محمود حیدرپور فرزند 
عبدالعلی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك های 
594 فرعی باقیمانده كه به شماره 2622 فرعی تبدیل شده و 2288 و 2322 فرعی به مساحت 
یكصد و چهل و پنج مترمربع در ازاء هشتاد و یك سهم و پنجاه و نه – شصتم سهم مشاع از 
چهارصد و هفتاد و دو سهم ششدانگ كه میزان چهارسهم و هفت – دوازدهم سهم مشاع آن 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف احمد باغستانی
74 - رای شماره 139760302008002912 –  20 / 05 / 97 –  خسرو اسماعیلی شاهزاده 
علی اكبری فرزند كریم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك های 615 فرعی باقیمانده 
كه به شماره 2554 فرعی تبدیل شده و 1105 و 1109 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه و 

هفت متر و بیست صدم مترمربع 
ششم : شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد 

75 - رای شماره 139760302008001656 –  17 / 03 / 97 –  حبیب اله پوینده فرزند 
باقر نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 168 فرعی به 
مساحت یكصد و نود و سه متر و نود صدم مترمربع درازاء نود و هفت سهم مشاع از چهارهزار 

سهم ششدانگ از قسمت مجهولی آن 
76 - رای شماره 139760302008001657 –  17 / 03 / 97 –  فردوس قدیمی شهرضا 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 168 
فرعی به مساحت یكصد و نود و سه متر و نود صدم مترمربع درازاء نود و هفت سهم مشاع از 

چهارهزار سهم ششدانگ از قسمت مجهولی آن 
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

77 - رای شماره 139760302008005824 –  12 / 10 / 97 –  نعمت اله رحمتی فرزند 
حسین نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 63 فرعی به 

مساحت یكصد و هفتاد و چهار متر و هفتاد و شش صدم مترمربع 
78 - رای شماره 139760302008005828 –  12 / 10 / 97 –  سرور میر فرزند میرزا 
آقا نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 63 فرعی به 

مساحت یكصد و هفتاد و چهار متر و هفتاد و شش صدم مترمربع 
79 - رای شماره 139760302008005482 –  27 / 09 / 97 –  نبی اله مهرجو فرزند 
عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 105 فرعی به مساحت سیصد و بیست 

و شش متر و هفتادصدم مترمربع
هشتم : شماره های فرعی از 33 - اصلی مزرعه مهرقویه

80 - رای شماره 139760302008005304 –  19 / 09 / 97 –  كاظم انصاریپور فرزند 
خداداد ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مجزی شده ازپالك 384 فرعی 
به مساحت دویست و پنجاه و سه متر و شصت و دو صدم متر مربع درازاء چهارهزار و چهارصد 
ویازده – چهارهزار و پانصد و سی و ششم سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از پنج 

سهم و پنجاه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف هژیرفتحی شاه نجفی 
81 - رای شماره 139760302008005307 –  19 / 09 / 97 –  اسماعیل فتحی شاه نجفی 
فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مجزی شده ازپالك 384 

فرعی به مساحت دویست و سه متر و هشتاد و یك صدم متر مربع 
82 - رای شماره 139760302008005308 –  19 / 09 / 97 –  هوشنگ فتحی شاه نجفی 
فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مجزی شده ازپالك 384 

فرعی به مساحت دویست و پنج متر و هفتادصدم متر مربع 
نهم : شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

83 - رای شماره 139760302008005285 –  19 / 09 / 97 –  جمیله اسماعیلی عمروآبادی 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 191 فرعی به مساحت یكصدو 

هشتاد و پنج متر و چهل و هفت صدم مترمربع
84 - رای شماره 139760302008005487 –  28 / 09 / 97 –  كیامرث باهنر فرزند عباس 
ششدانگ یک باب مغازه باطبقه فوقانی آن مجزی شده ازپالك 566 فرعی به مساحت هشتاد 

و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع
85 - رای شماره 139760302008005760 –  10 / 10 / 97 –  حسین باقی فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 1252 فرعی به مساحت سیصد و سیزده متر 

و پنجاه صدم مترمربع
   دهم : شماره فرعی از 68 - اصلی مزرعه سیدآباد 

86 - رای شماره 139760302008004727 –  21 / 08 / 97 –  فرزانه میرزائی فرزند 
غالمحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه به مساحت نود و پنج 
متر و بیست صدم مترمربع در ازاء نوزده – چهلم حبه مشاع از هشتاد و چهار حبه ششدانگ 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف فروغ السادات مدنی احدی ازورثه محمدعلی مدنی كه ایشان 

نیزاحدی ازورثه سیدابوالقاسم مدنی احدی ازمتقاضیان ثبت اولیه بوده است
یازدهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

 87 - رای شماره 139760302008005522 –  29 / 09 / 97 –  فروزان مصدقیان فرزند 
ناصر ششدانگ قسمتی ازیک باب انبار مجزی شده ازپالك 12 فرعی به مساحت یكصد و 
هشت متر و پنجاه و پنج صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 1587 فرعی جمعًا 

تشكیل یك باب انبار راداده است
88 - رای شماره 139760302008005309 –  19 / 09 / 97 –  سید محمد طاهر طبیبیان 
فرزند سید ابوتراب ششدانگ یک باب مغازه و زمین محصور متصل به آن مجزی شده ازپالك 

236 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه مترمربع
89 - رای شماره 139760302008005505 –  28 / 09 / 97 –  لیال قاسمی فرزند فرج اله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 515 فرعی به مساحت دویست و چهل و دو متر 

و هفتاد و سه صدم مترمربع
90 - رای شماره 139760302008005420 –  24 / 09 / 97 –  سید خیراتعلی موسوی 
فرزند محمدقلی ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده ازپالك های 1641 و 1643 

فرعی به مساحت یكصد و هشتاد و نه مترمربع
دوازدهم : شماره فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

91 - رای شماره 139760302008005424 –  24 / 09 / 97 –  محمد ممیز فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 329 فرعی به مساحت یكصد و سی و شش متر 

و هشتاد صدم مترمربع
سیزدهم : شماره های فرعی از 159- اصلی 

92 - رای شماره 139760302008003356 –  11 / 06 / 97 –  روح اله هاشمی موسی 
آبادی فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد كارگاه برشكاری مجزی 
شده ازپالك های  1 و 6  فرعی به مساحت چهارهزار و نهصد و شصت و هفت متر و پنجاه 

صدم مترمربع
93 - رای شماره 139760302008003357 –  11 / 06 / 97 –  مرتضی هاشمی موسی 
آبادی فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد كارگاه برشكاری مجزی 
شده ازپالك های  1 و 6  فرعی به مساحت چهارهزار و نهصد و شصت و هفت متر و پنجاه 

صدم مترمربع
چهاردهم : شماره های فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

94 - رای شماره 139760302008005425 –  24 / 09 / 97 –  نعمت اله محمدی فرزند 
كریم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده ازپالك 14 فرعی به مساحت دویست و سی و دو 
متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع درازاء دوازده حبه و یكصد و نود و یك – دویست و پنجاهم 

حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف جهانگیر خان دره شوری 
95 - رای شماره 139760302008005637 –  04 / 10 / 97 –  جواد صفری فرزند اعور 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده ازپالك های 144 فرعی باقیمانده كه به شماره 
657 فرعی تبدیل شده و 481 فرعی به مساحت سی و پنج متر و سی صدم مترمربع درازاء 
سی و هفت سهم و پنجاه و هشت صدم سهم مشاع از چهارصد و نود و چهار سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ایران شمسائی 
بند ب(

بخش یك ثبتی شهرضا

یكم : شماره فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد
اصالحی  رای  و   97/08/30   –  139760302008004934 شماره  رای   –  1
شماره139760302008005693 –  97/10/09  –  حمیدرضا پناهنده فرزند حسن  ششدانگ 
یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده ازپالك 1041 فرعی به مساحت یكصدمتر و هشتاد و 
پنج صدم مترمربع درازاء نیم سهم مشاع از چهار سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف فردوس زمانی که در رای اولیه و به تبع آن درآگهی اولیه مساحت ملك اشتباهًا قید 
 شده و اینک تجدید آگهی می گردد. تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  دوشنبه    1/ 11/ 1397 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه  16 / 11 / 1397 سید اسداله موسوی  -  رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرضا  350899/م الف

فقدان سند مالکیت 
علی  عبدالحسین  آقای   97/10/25  –  139785602006003333 نامه:  شماره   -1-6815
حیدری ورنوسفادرانی فرزند غالمرضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 2238/ 87 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه )4(  دفتر )123( امالک ذیل ثبت 
)33590 ( به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 783744 
– 1393/12/04 دفترخانه اسناد رسمی به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام 
نشده رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک خمینی شهرـ  نبی اله یزدانی م/الف: 351133 تاریخ انتشار :1397/11/01 

مزایده 
6816-1- شماره: 97/145 ، تاریخ: 1397/10/22 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
آقای  اله قاسمی علیه  آقای نصرت  له  شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 97/145  
دادگستری  رسمی  کارشناس  که  البسه  دارد  نظر  در  مطالبه  خواسته  به  شفیعی  احمدرضا 
22/650/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت 
11:00 صبح روز سه شنبه در تاریخ 1397/11/23 در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار 
می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی دستگرد خیابان بسیج کوچه 
خرداد مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 % قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش 
و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. 
از طرف مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی م/الف:351935 تاریخ 

انتشار: 1397/11/01 

ابالغ وقت رسیدگی
6817-1- شماره پرونده: 1681/97 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
مورخه  چهارشنبه  روز  صبح   11:00 رسیدگی:ساعت  وقت  اصفهان  اختالف  حل  شوراهای 
1397/12/08 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اصغر فتحیان ، نام پدر: ابراهیم ، با 
وکالت: سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه 
معلم کوچه 136 پالک2 طبقه سوم ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: شرکت تک 
گستر دقیق ،2- نام و نام خانوادگی: کلثوم کربیرانوند ، خواسته و بهای آن: مطالبه چک به مبلغ 
30/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: فتوکپی 
مصدق چک و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر م/الف: 352236 تاریخ انتشار: 1397/11/01 

ابالغ وقت رسیدگی
6818-1- شماره پرونده: 103/97 حل10 مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ 
بعدازظهر روز شنبه  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی:ساعت 04:30 
مورخه 1397/12/11 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اکبر عرب ، نام پدر: 
اتوبوس ؛ مشخصات  حسنعلی ، نشانی: خمینی شهر سه راه شهید رجایی پشت ایستگاه 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدنقی یوسفی ، نام پدر: مراد ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
یک فقره چک به مبلغ 4/500/000 ریال مورخ 1380/5/29 بانک تجارت به شماره 373926 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد.  رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر م/الف: 352603 

تاریخ انتشار: 1397/11/01 
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فرهنگ و هنر
     سینما و تلویزیون

توزیع خرگیوش در شبکه 
نمایش خانگی

فیلم ســینمایی »خرگیوش« به کارگردانی مانی باغبانی 
دوشنبه یکم بهمن ماه وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، فیلم سینمایی »خرگیوش« به نویسندگی 
و کارگردانی مانی باغبانی و تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی روز 
دوشنبه اول بهمن ماه توسط شرکت تصویر دنیای هنر در شبکه 
نمایش خانگی کشور عرضه خواهد شد. همچنین عالقه مندان 
به تماشای این فیلم سینمایی می توانند از طریق سایت  »سالم 
سینما«  اقدام به خرید و دانلود قانونی آن کنند. در خالصه داستان 
این فیلم آمده است: »پدر آرش )بابک حمیدیان( مجبور می شود 
به خارج کشور برود، بنابراین دوستانش، بابک )سیامک انصاری( 
و بهنود )جواد عزتی( کنار او می مانند تا تنها نباشد، در این میان 
آرش تصمیم به تغییر دکوراسیون داخلی خانه می گیرد، اما خانم 
طراح، در اتاقی را باز می کند که...« جواد عزتی، بابک حمیدیان، 
سیامک انصاری، مینا ساداتی، پانته آ سیروس، همایون ارشادی، 
امید روحانی، ملیکا شریفی نیا و مانیا علیجانی از بازیگران این 
فیلم سینمایی هستند. فیلم سینمایی »خرگیوش« که اواخر 
تابستان امسال در سینماهای سراسر کشور اکران شد فروش 

۲ میلیاردی را در زمان اکران خود تجربه کرد.

کتاب سبز؛ بهترین فیلم انجمن 
صنفی تهیه کنندگان

»کتاب سبز« برنده جایزه »دریل اف زانوک« انجمن صنفی 
تهیه کنندگان آمریکا به عنوان بهترین فیلم بلند ۲018 شد.

به گزارش فارس به نقل از ورایتی، »کتاب ســبز« برنده 
جایزه »دریل اف زانوک« انجمن صنفی تهیه کنندگان آمریکا 
به عنوان بهترین فیلم بلند ۲018 شد. »پیتر فارلی« تهیه کننده 
و کارگردان »کتاب سبز« در مورد برنده شدن فیلمش گفت: 
»من نیازی به جایزه ندارم. این مثل برنده شدن وارن بافت در 
یک التاری )قرعه کشی بخت آزمایی( است. بسیار سپاسگزارم.« 
»جیم بورک« »چارلز بی وسلر« »برایان کاری« »پیتر فارلی« 
و »نیک واللونگا« تهیه کنندگان برنده این جایزه هستند. »کتاب 
سبز« با نقش آفرینی »ماهرشاال علی« در نقش یک پیانیست و 
»ویگو مورتنسن« نیز در نقش محافظ او بازی کرده است. این 
فیلم همچنین در ششم ژانویه همین ماه اول سال ۲019 برنده 
جایزه بهترین فیلم موزیکال یا کمدی هفتاد و ششمین جوایز 
گولدن گلوب شد. اعتبار جوایز انجمن صنفی تهیه کنندگان به 
خاطر نزدیکی برندگان این جایزه با اسکار در جایگاه بااهمیتی 
بین سینماگران واقع شده است. این انجمن با 8۲00 عضو از ۲9 
فیلمی که به عنوان بهترین فیلم به آن ها جایزه داد ۲0 عنوان 
از آنها برنده همان جایزه از رویداد اسکار شدند که از آن میان 
می توان به فیلم هایی چون »شکل آب« که سال گذشته برنده 

همین جایزه و بعد نیز برنده اسکار بهترین فیلم شد، اشاره کرد.

  فرهنگ اصفهان

اصفهان قطب کاریکاتور است
یک کاریکاتوریست گفت: در تمامی جشنواره های ملی 
و بین المللی کاریکاتوریست های ایرانی حضور فعال دارند و 
خوشبختانه بانوان اصفهانی نیز در حوزه کاریکاتور از هنرمندان 

پیشتاز، موفق و خالق هستند.
منصوره دهقانی در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: اثربخشی 
جشنواره جامعه ایمن در دوره دوم نسبت به دوره نخست باالتر 
بود و از تمام نقاط دنیا هنرمندان برای شرکت در این جشنواره به 
شهر مشهد سفر کردند زیرا میزبانی این جشنواره را شهر مقدس 
مشهد بر عهده دارد. او با اشاره به کسب مقام دوم در جشنواره 
جامعه ایمن خاطرنشان کرد: در این جشنواره از هفتادودو کشور 
کار ارائه کار شــد که بنده با ارائه اثر»گیره ابر« مقام دوم این 
جشنواره را کسب کردم. این کاریکاتوریست اضافه کرد: اثر گیره 
ابر تاکنون موفق به کسب جوایزی در جشنواره های کشوری 
ماهانه بزنگاه در سال 95، جشنواره بین المللی محیط زیست 
در کشور چین در فرودین ماه امسال و جشنواره جامعه ایمن 
شده اســت. دهقانی بابیان اینکه بیشتر شرکت کنندگان در 
جشنواره جامعه ایمن از کشــورهای خارجی بودند تصریح 
کرد: خوشبختانه سطح کیفی جشنواره بسیار باال بود و همین 
خصوصیت باعث ترغیب کارشناسان در شرکت در جشنواره 
می شد، به نظر می رسد هرچه جلوتر می رویم به خاطر کسب 
تجربه شاهد افزایش کیفیت جشنواره جامعه ایمن باشیم. این 
کاریکاتوریست ادامه داد: برنامه هایی در حاشیه جشنواره جامعه 
ایمن پیرامون رونمایی از کتاب استاد جواد علیرضازاده و رونمایی 
از کتاب خود جشنواره برگزار شد. او با تأکید بر این که کشور 
ایران در حوزه کاریکاتور یکی از پیشتازان در سطح بین المللی 
است خاطرنشان کرد: در تمامی جشنواره های ملی و بین المللی 
کاریکاتوریست های ایرانی حضور فعال دارند و خوشبختانه بانوان 
اصفهانی نیز در حوزه کاریکاتور از هنرمندان پیشتاز، موفق و 
خالق هستند به طوری که با اطمینان می گویم اصفهان قطب 

کاریکاتور است.

بررسی غذا و هویت فرهنگی 
در نشست مسئله فولکلور

گروه فرهنگ و هنر: موزه عصارخانه شاهی به عنوان مرکز 
مطالعات فرهنگ عامه و یکی از مراکز هنری وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری اداره 
گردشگری روز چهارشنبه سوم بهمن ساعت 17 در هفتمین 
نشست خود به بررسی مســئله فولکلور و فرهنگ عامه با 
موضوع »غــذا، هویت فرهنگی، گردشــگری فرهنگی« 
می پردازد.  هفتمین نشست از این سلسله نشست ها با حضور 
دکتر معصومی ابراهیمی رئیس موسسه عصر انسان شناسی در 
محل موزه عصارخانه شاهی واقع در میدان نقش جهان، بازار 

عطارها، ورودی سرای مخلص برگزار می شود.

فیلم ها اسناد فاخر ملی هستند و سینما تأثیرگذارترین و 
قدرتمندترین سند دنیاست. با توجه به درگیری ها و دغدغه های 
زندگی روزمره اگر نتوانیم فرهنگ بومی خود را ضبط، ثبت و 
به نمایش بگذاریم ناخودآگاه این فرهنگ به فراموشی سپرده 

خواهد شد.
اسکی باز فیلمی است که در میان مدرنیته امروز، سنت ها را 
زنده می کند و بارها در دنیا دیده شده است. این فیلم با ساختار 
محکم و منسجم آیینه تمام نمای خلوص دنیای کودکی و 
نوجوانی است. این فیلم شعرگونه، یکی از نادرترین شاعرانه 
فیلم های پرده ســینما ایران است که با مخاطب خاص خود 
جریان رونده درگیری سنت ها و مدرنیته در عصر امروز را به 
چالش می کشــد و البته ممکن است سؤاالت بی شماری در 

ذهن بیننده ایجاد کند.
اسکی باز با لحن شاعرانه از نگاه دوربین با جذب مخاطب 
خاص خود برای دیده و شنیده شدن شتاب دارد و درحالی که 
بیشترین فروش فیلم ها از آن فیلم های عام پسند گیشه ای شده 
است فیلم اسکی باز با ساختار متین و درخور ستایش و شعرگونه 
خود و نمادها و تمثیل هایی از فرهنگی که دیری در زادوبوم 
خود مهجور مانده از گیشه سهمی نداشت اما در جشنواره های 

جهانی درخشید.
فریدون نجفی کارگردان این فیلم زندگی مردم بی ریا و 
ساده دل روستا در دل منطقه کوهرنگ بختیاری با فرهنگ 
خاص را به تصویر کشــید و مخاطب خود را با پسرک قصه 

»جولی« همراه کرد.
این کارگردان اثر خود را یکی از شاعرانه های سینمای ایران 
تعریف می کند و آن را فیلمی ملی با تم و مضمون شاعرانه 
می داند که ظرفیت و استعداد دیده شدن در هر جای دنیا را دارد 
و هر کس این فیلم را ببیند می خواهد که به کوهرنگ بیاید و 

جلوه های ناب طبیعی آن را از نزدیک مشاهده کند.
ایمنا با ایــن کارگردان گفتگو کرده اســت که در ادامه 

می خوانید:
 چرا برای فیلم اسکی باز چنین سوژه ای را انتخاب 

کردید؟
یکی از اصلی ترین دغدغه های من قوم نگاری و نشــان 
دادن صحنه ها و تصاویر بکر از جامعه ای است که هنوز خیلی 
از منش ها و کنش ها و مرام های انسانی را رعایت می کنند. 
اگرچه فیلم دارای ســوژه عام پسند و در ژانر سینما کودک و 
نوجوان اســت اما این نوع سینما ریشــه در ادبیات عامیانه 
سرزمین ما دارد؛ انتخاب این سوژه ها برگرفته از آداب کهن 
جامعه ایلی بختیاری هاست و با توجه به نشان دادن الیه های 
زیرین فرهنگ و آداب ورسوم مردم منطقه و دغدغه های ذهنی 
آنها؛ در نوع نگاه اتخاذشده در این فیلم سبک زندگی آنها را 
طراحی و به تصویر کشیده ایم. همان تکه هایی که از آداب و 
باورها در فیلم های مســتند بارها و بارها نشان داده شده و از 
دریچه و زاویه نگاه فیلم سازان، کارشناسان و کارگردانان بدان 
پرداخته شده و ممکن است که خیلی هم به چشم نیامده باشد 

اما در فیلم اسکی باز با تم فیلم داستانی و با رنگ و بوی آداب 
و سنت ها شدید ذهن بیننده را درگیر می کند.

 هدف شما از ساخت این فیلم چه بود درحالی که 
می دانستید ساختن این نوع فیلم ها در ایران مهجور 

است؟
 هدف ساخت این فیلم نشــان دادن فرهنگ و رسوم و 
قوم نگاری بختیاری ها با یک سند محکم در فیلم خانه ملی 
سینمای ایران بود که در اکران عمومی هم خوب دیده شد و 
جایگاه خوبی در میان فیلم های سینمایی ژانر کودک پیدا کرد. 
ولی چون دارای گویش بختیاری اســت در گیشه با مشکل 
اســتقبال نشدن از سوی مخاطب مواجه شده است گرچه با 
زیرنویس و صداگذاری و دوبله به شدت مخالفم چون گویش 
و زبان این فیلم برای من بسیار ارزشمند و فاخر بوده و هدفم 
این است که بیننده فیلم را با مضمون و تم زبان اصلی خودش 
ببیند و لمس کند. درنتیجه به دلیل گویش آن؛ فیلم موردتوجه 

و استقبال گیشه عامه پسند قرار نگرفت.
 میزان استقبال مردم از اکران این فیلم چگونه بود؟

 استقبال مردم در شهرها با توجه به نوع گویش و فرهنگ 

خاص بختیاری در این فیلم به چشم خیلی از صاحب نظران 
آمد و استقبال درخوری داشتند گر چه موسسه فیلم ایران که 
پخش کننده این فیلم اســت روزانه در چند سینمای محدود 
فقط آن را دریک سئانس به نمایش گذاشت ولی بااین حال 
استقبال تماشاگر بسیار خوب بود. خوشبختانه اسکی باز تا شب 
عید اکران عمومی خواهد داشــت و بعدازآن به پخش ویدیو 

خانگی می رود.
 اسکی باز در چه جشنواره هایی شرکت کرده است؟

این فیلــم برنده هفــت پروانه زریــن، پرافتخارترین 
و بهترین فیلم ســینمایی سی ُامین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان ایران و برنده بهترین فیلم 
سینمایی جشنواره جهانی المپیا یونان و نامزد جایزه آکادمی 
فیلم آسیاپاسیفیک )اسکار آسیا( و فیلم تحسین شده جشنواره 
بین المللی فیلم کمبریج انگلســتان، جشنواره جهانی فیلم 
کودک و نوجوان ترکیه، جشــنواره بین المللی فیلم ایرلند، 
جشــنواره فیلم های ایرانی لندن، جشنواره بین المللی فیلم 
بیروت، جشنواره جهانی فیلم زوریخ سوئیس و جشنواره فیلم 

کلکته هندوستان نیز شده است.

گفتگو با کارگردان فیلم اسکی باز که این روزها روی پرده است

قوم نگاری عاشقانه

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 ثبت اسناد و امالک زواره بخش 
17 ثبت اصفهان

نوبت اول
6582-1- به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوطه، امالکی که در سه ماهه سوم سال 1397 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره پذیرفته شده و همچنین امالکی که طبق آراء هیئت محترم نظارت ثبت، 

آگهی آنها باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهی می گردد:
الف( امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه سوم سال 1397 تنظیم و جهت انتشار آگهی 

در ردیف منظور گردیده است:
دهستان گرمسیر

آب قنوات زواره 16 اصلی:
آقای سید عبدالحمید هانی طبائی فرزند هدایت تمامت یک سهم و چهل و چهار – هفتاد 

و دوم سهم مشاع از 960 سهم ششدانگ آب قنوات زواره.
شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:

3358- آقای عباس عابدینی فرزند یحیی تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعی که مساحت ششدانگ 2270/50 مترمربع می باشد.

8139- آقایان اصغر ترکیان و احمدعلی ترکیان فرزندان خلیل ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 249/04 مترمربع بالمناصفه.

8140- آقای اصغر ترکیان فرزند خلیل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 32/68 
مترمربع.

8147- آقای سید احمد طباطبائی فرزند سیدعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 532/18 مترمربع.

8148- آقای عباس عابدینی فرزند یحیی و خانم فاطمه جعفری فرزند عباس ششدانگ 
یکدرب باغ بمساحت 2479/10 مترمربع به نسبت عباس چهل حبه مشاع و فاطمه سی 

و دو حبه مشاع.
ب(امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لکن به واسطه اشتباه موثری که در 
انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هیئت محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات 
تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی 

تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهی شده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
1013- آقای میرزا علیرضا خادم الحسین فرزند سید محمدباقر ششدانگ یکقطعه ملک 

مزروعی که قبال تحت پالک ثبتی 1030 فرعی تقاضای ثبت و آگهی شده بود.
دهستان سفلی

مزرعه چرمهین 6 اصلی:
آقایان حسین یزدی چلمیانی فرزند علی و نصراله یزدی چلمیانی فرزند حسین و فضل اله 
حاجی ابراهیمی اردستانی فرزند عزیزاله و محمدتقی زارعی فرزند رسول و غالمرضا یزدی 
چلمیانی فرزند حسین و محمد حسن بیگی اردستانی فرزند غالمحسین و محمدرضا 
عامری اردستانی فرزند عباسقلی و خانم ها شایسته زارعی فرزند رسول و آغابیگم یزدی 
چلمیانی فرزند ابراهیم تمامت چهل سهم و نیم مشاع از 720 سهم ششدانگ مزرعه 
مزبور به نسبت حسین 5 سهم و نصراله 6 سهم و فضل اله 5 سهم و محمدتقی 6 سهم 
و غالمرضا 5 سهم و محمد 5 سهم و محمدرضا نیم سهم و شایسته 5 سهم و آغابیگم 
3 سهم مشاع خریداری از حسین یزدی چلمیانی فرزند علی که قبال بنام استاد حسین 

عظیمی فرزند مرحوم عظیم اظهار و آگهی شده بود.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت، چنانچه 
کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت 
انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف )الف( می باشد، به مدت 90 روز  و نسبت 
به ردیف )ب( به مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نموده 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی ظرف مدت 
30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. ضمنا گواهی طرح 
دعوی که پس از انقضاء مهلت قانونی واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت تاخیر ماده 
16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، 
حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و 
مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک 
ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی و نسبت به ردیف 
)ب( فقط یک نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/01 رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره- ذبیح اله فدائی 338012/م الف 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 – منطقه ثبت اسناد و 
امالک جنوب اصفهان امالک واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت 

اصفهان  :
6780-1- به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 – اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم  سال 1397 – تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود  .

ردیف )الف( : امالکی است که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 
نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .

2704 –  اصلی آقای اسداله بذرافشان سیچانی نسبت به یک سهم مشاع و خانم ها 
صاحب بذرافشان سیچانی و عصمت بذرافشان سیچانی و بیگم بذرافشان سیچانی 
همگی فرزندان محمد هریک نسبت به 1/2  سهم مشاع از 2/5 سهم مشاع از 5 

سهم ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
4483/4099 – خانم طاهره شاکریان چالشتری فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 131/60 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  
4483/4155 -  خانم هاجر انصاری نیا فرزند یحیی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
192 مترمربع احداثی در مستثنیات پالک 4483/178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .

 4860/3 – موقوفه مالعلی قاری به تولیت آقای بابک مومنی تخت فوالدی فرزند 
عباس ششدانگ قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت 271/35  مترمربع واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان 
4999/25409 – آقای داریوش رئیسی فرزند ذبیح اله نسبت به پنج دانگ مشاع و 
کوروش رئیسی فرزند ذبیح اله نسبت به یکدانگ مشاع ششدانگ قسمتی از معبر به 
مساحت 20/35 مترمربع که با پالک 4999/8894 توامًا تشکیل یکباب ساختمان 

را داده است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
ساختمان  یکباب  ششدانگ  محمد  فرزند  ناطقی  مهری  خانم   –  5000/5414
مسکونی و تجاری به مساحت 91/10 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان   . 

قاسمعلی ششدانگ  فرزند  ده سرخی  نصیری  احمدرضا  آقای   –  5000/25541
یکباب خانه به مساحت 31/50 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .

شهناز  خانم  و  تقی  فرزند  اصفهانی  جوالئی  محمدرضا  آقای   –  5000/25547
کرامیان فرزند علیرضا ) بالسویه ( ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85 مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/25589 – آقای محمدتقی رنجکش فرزند سیف اله ششدانگ یکباب مغازه 

به مساحت 45  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نسبت به تقاضاهای مندرج در ردیف 
)الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف )ب( از تاریخ 
انتشار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید . در 
صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را در مشعر به جریان دعوی به 
اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آیئن نامه قانون 
ثبت رفتار خواهد شد . معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، در غیر اینصورت 
متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد . ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 
روز نسبت به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه اصفهان امروز  درج و منتشر می گردد 
. تاریخ انتشار نوبت اول   :   1397/11/01  تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1397/12/01  

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان - اعظم قویدل  351125/م الف

آگهی  تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
6700-1- پیرو آگهی های نوبتی قبلی و بموجب دستور ماده 14 قانون ثبت 
تحدید حدود ششدانگ هر یک از قطعات مشروحه ذیل واقع در بادرود و 
خالدآباد و مزرعه جنت آباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود بشرح ذیل که در 

ایام معینه درج  شده، در محل شروع و بعمل خواهد آمد .
 از شماره 159- اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل آن:

1443- خانم مریم مقدسی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر
10995- آقای رحمت غربالی و غیره شش دانگ قطعه زمین محصور با 

کاربری کشاورزی
 روز تحدید : 25/11/97

 از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و فرعی ذیل آن:
از  قسمتی  غیره ششدانگ  و  خالدآبادی  مدرسی  حمیدرضا  آقای   -3730

یکبابخانه
3 -از شماره 190- اصلی مزرعه جنت آباد و فرعی ذیل آن:   

681  -  آقای غالمرضا نعیمی پور خالدی شش دانگ یک درب باغ
 روز تحدید : 97/11/27 

لذا بموجب ماده 14  قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و تاریخ مقرر  در محل  وقوع  ملک حضور بهم رسانند و چنان 
چه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود در 
محل حاضر نباشند  مطابق  ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی  فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره  بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .   
 رئیس ثبت اسناد بادرود - سید مجتبی موسی کاظمی محمدی تاریخ انتشار :

11/1/ 97 – 345797/م الف

تحدید حدود اختصاصی 
6748-1- چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی 
امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد 
شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول 

خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره فرعی  از پالک 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران وبیدگل
3133فرعی: اقای سید عباس لحمی بیدگلی فرزند آقا حسین شماره شناسنامه 

38 ششدانگ یکباب حصار و طویله بمساحت 122/58مترمربع
شماره فرعی از پالک27 اصلی واقع در اماکن بخش سه آران وبیدگل

19 فرعی: اقای سیدروح اله مدنی بیدگلی فرزند سید حسین شماره شناسنامه 
9352و خانم زینب صفریان فرزند حسین شماره شناسنامه 9693)بالمناصفه(

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178مترمربع 
شماره فرعی از پالک 252اصلی واقع دراماکن بخش سه اران وبیدگل

60فرعی: خانم عطیه شریفی بیدگلی فرزند اقا محمد شماره شناسنامه 233واقای 
علی اسالمی بیدگلی فرزند فضل اله شماره شناسنامه 80)بالمناصفه(ششداتگ 

یکبابخانه بمساحت 383مترمربع.
شماره فرعی از پالک679 اصلی واقع در اماکن بخش سه اران و بیدگل

5فرعی از 679اصلی و678اصلی و15فرعی از 673اصلی و1و2و3و5و6و8فرعی 
از 678اصلی و مشاعات مربوطه :اقای عباس سیدی بیدگلی فرزند اقا تقی شماره 
شناسنامه 334و خانم زهره عصاری بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 

284)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312/71مترمربع   97/11/23
شماره فرعی از پالک1805 اصلی واقع در اماکن بخش سه اران و بیدگل

شماره 6فرعی از 1804اصلی و 3فرعی از 1805اصلی :اقای حامد مهرآبادی 
آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 299ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

179/45مترمربع .
شماره فرعی از پالک2257 اصلی واقع در اماکن بخش سه اران و بیدگل

شماره 106فرعی از 4فرعی از 2257اصلی و 2185اصلی و 1فرعی از 2185اصلی 
:اقای ابوذر نظیمی آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 1250018285و خانم 
فاطمه سرکار آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 23)بالمناصفه(ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 194/30مترمربع.
شماره فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود اباد اران  بخش سه اران و 

بیدگل
9492فرعی:اقای امیرحسین رزاقی زاده آرانی فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 

232ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/02مترمربع.
شماره های فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمداباد اران  بخش سه اران 

و بیدگل
شناسنامه  شماره  محسن  فرزند  آرانی  خالقی  پروین  خانم  3238فرعی: 

237ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 166/86مترمربع
97/11/24

شناسنامه  شماره  العابدین  زین  فرزند  آرانی  عابداف  فاطمه  3239فرعی:خانم 
354واقای عباس منصوری فر فرزند حسین شماره شناسنامه 142)بالمناصفه(

ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 187/75مترمربع

فرزند عباس شماره شناسنامه  آرانی  بذرافشان  3240فرعی:اقای علی محمد 
7106ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 4/16مترمربع . 

شماره فرعی از پالک2640 اصلی واقع دراران دشت   بخش سه اران و بیدگل
زهرا  شناسنامه 67وخانم  شماره  علی  فرزند  داروغه  ماشااله  اقای  335فرعی: 
از  نیم سهم مفروز  سپاسگزار فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 131باقیمانده 

ششدانگ یکبابخانه )بالمناصفه(
شماره فرعی از پالک2704 اصلی واقع مزرعه دستجرد بیدگل

251فرعی: اقای هادی حمیدپناه فرزند عباس شماره شناسنامه 278و شهرداری 
آران وبیدگل )بالمناصفه(ششدانگ قطعه زمین معروف به باغ خرابه هشتاد قفیزی 

97/11/25
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد. 
 تاریخ انتشار:  97/11/1  رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل- عباس عباس زادگان

 349499 /م الف

محمود دولت آبادی در جلســه رونمایی از مجموعه شعر جدید رسول رخشا 
گفت: اگر در شاعر بودن تکلیفت را با خودت روشن نکنی در یکجایی به مشکل 
برمی خوری و من بر اشراقی و خردمندانگی شاعر تأکید دارم و به نظرم برای شاعر 

صدق باطن و دانایی نیاز است.
به گزارش ایبنا،  آئین رونمایی از مجموعه شعر »پیاده از تجریش ...«، اثر رسول 
رخشــا در کتاب فروشی نشر چشمه  رایزن برگزار شد. این مراسم با حضور شاعر 
کتاب، محمود دولت آبادی، ســید علی صالحی، امیر پوریا، اردشیر رستمی، پوریا 
عالمی، عالیه عطایی و جمعی از هنرمندان، شاعران و نویسندگان در کتاب فروشی 

نشر چشمه  رایزن برگزار شد. در این مراسم محمود دولت آبادی گفت: امروز مطالب 
جالبی شنیدم که خیلی جالب بود و با خودم فکر کردم که چه حال خوشی دارند 
دوستان جوان تر ما. من با آقا رسول چند سالی هست که آشنا هستیم و او بسیار 

آدم ظاهر و باطن یکی است. او در شعرهایش تکلیفش با خودش روشن است.
او ادامــه داد: ما نباید این قدر کتاب بخوانیم که یادمان برود چه می خواهیم 
بگوییم. یادگیری نه آن اســت که زیاد کتاب بخوانیم بلکه شیوه  خواندن مهم 
است. دریافت شهودی، خردمندانه پرداختن به دریافت شهودی و یادگیری آن 
اســت که پدر زبان و ادبیات ما روی آن تأکید زیاد دارد. یادگیری ما را مبرا از 

آگاهی می کند.
خالق »کلیدر«  با اشاره به زندگی انسان مدرن گفت: در این دوره  زندگی چند 
نشانه وجود ندارد. یک آن که آرزو وجود ندارد. انسان بدون آرزوهای بزرگ به رشد 
نمی رســد و آرزو در این زمانه وجود ندارد و منطقی است که چرا وجود ندارد. به 
آرزوهای بزرگ پلشتی کردند و اینجا آخر تمدن است. دیگر چه وجود ندارد؟ باور 
وجود ندارد و فروغ انگار برای حاال گفت آنچه ازدست رفته است ایمان است. دیگر 

آن که آینده وجود ندارد و فقط اکنون است و برای همین است که تصور می شود 
وقتــی خیام گفته حدفاصل دو عدم یک گل زندگی اســت، پس آن را دریاب و 

همین جا خوش بگذران درصورتی که منظور خیام این نیست.
دولت آبادی با اشاره به کتاب تازه رسول رخشا اظهار کرد: در دوره ای که شما 
شفقت نداشته باشی، آینده و مردم و باور نداشته باشی و همچنین آرزوهای بزرگ 
نداشته باشی اگر همچنین کتابی درآمد، باید به او بگویم »آقا دستخوش.« پس 
یک نیروی جوانی وجود داشــته که این اثر را در این شرایط به وجود آورده است. 
جوانانی که سمت هنر می روند خودشان تشخیص می دهند که آیا اتفاقی هستند 
یا نیستند. نصرت رحمانی می گوید، »بگذار هر چه نمی خواهند بگوییم، بگذار هر 
چه نمی خواهیم بگویند، باران که بیاید از دست چترها کاری برنمی آید ما اتفاقی 

هستیم که افتاده ایم.«
دولت آبادی در پایان خطاب به رسول رخشا با اشاره به قطعه ای از شعرش گفت: 
»دوست جوان من اگر در آن تب زدگی ها احساس کردی که یک اتفاق افتاده ای 

پس دیگر خواب وبیداری نمی توانی داشته باشی.«

محمود دولت آبادی:

شاعر باید تکلیفش با خودش 
روشن باشد

نا[
ایم

س : 
عک

[
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w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

در پنجمین جلســه کمیسیون بهبود فضای کسب وکار، 
مشکالت مربوط به فضای کسب وکار مهمترین دغدغه امروز 

بیان شد.
به گزارش اصفهان امروز، مرتضی بیشه، رئیس کمیسیون 
بهبود فضای کســب وکار اتاق بازرگانی اصفهان در آغاز این 
جلســه با ارائه گزارش دیدار مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در این نشست عالوه بر بیان مشکالت 
کالن استان و کشور مانند بحران آب در فالت مرکزی ایران 
و خشکی زاینده رود، مشکالت فضای کسب وکار از مهم ترین 
دغدغه های نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شده در 

این نشست بود.
او مشکالت ثبت سفارش، واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
صنایع بخش های تولیدی همچنین مشکالت تأمین ارز این 
واردات از طریق ســامانه نیما و نظــام بانکی را از مهم ترین 
دغدغه های امروز بخش عمده فعاالن اقتصادی اســتان و 
کشور دانست و افزود: متأسفانه وجود چالش های مختلف در 
مسیر ثبت ســفارش، تأمین ارز و ترخیص واردات مواد اولیه 
در گمرکات کشــور سبب بدتر شــدن فضای کسب وکار و 
در نتیجه ایجاد مشــکالت متعدد برای صنایع و بخش های 
تولیدی شده و وجود همین چالش های متعدد تعطیلی بخش 
قابل توجهی از شرکت ها و صنایع کشور را در پی داشته است. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه متأسفانه فضای کسب وکار کشور در ماه های اخیر بدتر 
شده است، گفت: بخش کوچکی از این وخامت ناشی از اعمال 
تحریم های یکجانبه آمریکا بر اقتصاد کشور بوده اما بخش 
عمده آن ناشی از تحریم های داخلی و خودتحریمی هاست 
که نبود نظارت مناســب دولــت و بانک مرکزی بر فعالیت 
نظام بانکی، صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض در 
بخش های مختلف و نبــود نظارت کافی و ضمانت اجرایی 

برای بخشــنامه ها و فعالیت های بخش های مختلف دولتی 
تاثیر گذار در اقتصاد کشور همچنین کاغذبازی های پیچیده و 
غیر ضرور در ادارات و سازمان ها و حتی وجود تنگ نظری ها 
و برداشت های شخصی نامناسب از قوانین و بخشنامه ها در 
ساختارهای اداری سازمان های دولتی مسبب بخش بزرگی از 

این مشکالت است.
در ادامه این جلسه امیرحسین زمانی، مدیر »دفتر مدیریت 
راهبردی بهبود مســتمر محیط کســب وکار اتاق بازرگانی 
اصفهان« نیــز در ادامه با ارائه گــزارش فصل پاییز پایش 
فضای کسب وکار اســتان اصفهان گفت: متأسفانه شرایط 
موجود اقتصاد کشــور بسیار خطیر بوده و نیازمند توجه ویژه 
و تالش گســترده جهت رفع این مخاطرات است. او با بیان 
ضرورت استفاده کشور از تجربیات موفق جهانی در اصالح 
و بهبود فضای کسب وکار تصریح کرد: طبق آخرین گزارش 
بانک جهانی، ایران از رتبه نازل 1۲8 فضای کســب وکار در 
میان 187 کشــور بررسی شده در این گزارش برخوردار بوده 

درحالی که بر طبق همین گزارش ســه کشــور آذربایجان، 
افغانســتان و امارات با انجام اصالحات مناسب از رتبه های 
مطلوبی برخوردار شــده اند. او رتبه 173 سرمایه گذاری ایران 
در میان 187 کشور در این گزارش را نشان دهنده مشکالت 
فزاینده سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: به دلیل وجود 
فضای نامناسب کسب وکار، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
از دورنمای مناســبی برای پیش بینی فعالیت های خود و در 
نتیجه انجام ســرمایه گذاری برخوردار نیستند که همین امر 
سبب کاهش ســرمایه گذاری و در نتیجه افزایش بیکاری و 
مشکالت معیشتی شهروندان شــده است. زمانی بی ثباتی 
سیاست ها و مقررات کســب وکار، برداشت های سلیقه ای از 
قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت، بی تعهدی طرف های 
قرارداد و معامله به اجرای تعهدات، رویه های ســخت گیرانه 
ادارات کار، بیمه و دارایی و ...، سهولت عرضه کاالها و خدمات 
غیراستاندارد، وجود رقابت های منفی و غیرمنصفانه شرکت ها، 
غیرقابل پیش بینی بودن قیمت و تأمین مواد اولیه شرکت ها، 

دشــواری تأمین مالی از طریق بانک ها، ضعف دستگاه های 
نظارتی در رســیدگی به شــکایات، عرضه زیاد محصوالت 
قاچاق در کشور، ضعف زیرساخت های حمل ونقل، دخالت های 
غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف 
در استفاده از فناوری های نوین همچنین وجود رانت و فساد 
در اقتصاد را از مهم ترین چالش های فضای کسب وکار استان 
و کشــور بر طبق آخرین پایش های انجام شده توسط این 

کمیسیون دانست.
کامــران پورجوهری، عضو هیئت رئیســه و نایب رئیس 
کمیســیون بهبود نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز اکثر 
واحدهای اقتصادی درگیر سیستم قضایی و حقوقی شده اند 
گفت: عمده مشکالت امروز مربوط به شرکت های پیمانکاری 
است که با توجه به افزایش لجام گسیخته هزینه های اجرایی 
تعهدات، قــادر به دریافت پیش پرداخت از کارفرمایان عمدتا 
دولتی خود نیســتند. او افزود: امروز شرکت ها نگرش مثبتی 
نسبت به ادامه مسیر فعالیت خود ندارند که سوء مدیریت ها در 
کنار وجود قوانین سخت گیرانه بانکی، تأمین اجتماعی و مالیاتی 
از دالیل اصلی ایجاد آن اســت. پورجوهری ایجاد اتاق فکر 
برای رفع چالش های موجود، تربیت نیروی انسانی ماهر، ایجاد 
وحدت رویه برای حل مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی 
و ایجاد ساختارهای مناسب برای احیاء و بازسازی واحدهای 
متوقف یا ورشکسته را بخشی از راهکارهای خروج از شرایط 

بحران دانست.
در ادامه مرادعلی صدر، مشــاور عالی امور بانکی کمبود 
منابع ریالی و ارزی و دسترسی محدود به همین میزان منابع 
را از مشکالت موجود نام برد و افزود: شفاف نبودن عملکرد و 
برخورد نامناسب برخی مشتریان، ترجیح سودطلبی فردی به 
منفعت جمعی، کاهش اعتماد مردم به مسئوالن، ناهماهنگی 
بخشنامه ها و ... از دیگر مسائل کشور به ویژه مسائل مربوط به 

سیستم بانکی است.

در کمیسیون بهبود فضای کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد 

مشکالت کسب وکار؛ دغدغه فعاالن اقتصادی

اقتصاد

تلفات مرغداری ها در اصفهان 
تا 25 درصد است

رئیس انجمن صنفی کشتارگاه صنعتی مرغ استان 
اصفهان گفت: تا 10 درصد تلفــات در مرغداری های 
کشــور تقریبًا طبیعی و قابل پیش بینی است، اما تلفات 
بیش از این مقدار منجر به افزایش قیمت تمام شــده 

مرغ می شود.
حمیدرضا شــیخان در گفتگو با ایمنا، اظهار کرد: بد 
بودن شــرایط آب وهوایی اصفهان بــرای مرغداری ها 
باعث می شود که غالبًا بین ۲0 تا ۲۵ درصد تلفات وجود 
داشته باشد البته این تلفات در برخی موارد تا 60 درصد و 
حتی بیشتر از آن نیز اتفاق افتاده است. او افزود: موضوع 
مهم تر آن که ساختار مرغداری های اصفهان که بیشتر 
سنتی است نیز تأثیر زیادی در افزایش نرخ تلفات دارد 
و این مهم ایجاب می کند که مرغداری های اصفهان از 
سبک سنتی خارج شده و صنعتی شوند. رئیس انجمن 
صنفی کشتارگاه صنعتی مرغ استان اصفهان گفت: اگر 
بخواهیم برای مرغ در اســتان اصفهان قیمت منطقی 
اعــالم کنیم باید گفت عالوه بر میزان تلفات، میزان و 
قیمت نهاده ها و تخصیص به موقع ارز دولتی بسیار مهم 
است. با این حساب بر اساس اعالم اتحادیه مرغداران، 
قیمت مــرغ زنده بین 8۲00 تا 8300 اســت اما برای 
مصرف کننده 13 هزار تومان است. شیخان اعالم کرد: 
موضوع مهمی که این روزهــا موردتوجه همگان قرار 
گرفته این است که  باید همه مرغداری ها صنعتی شود. 
مرغداری های کوچک و ســنتی نیز یا مجوز بگیرند و 
ارتقا یابند یا فعالیتشان متوقف شود. واحدهای مرغداری 
در کنار یکدیگر نیز باید ادغام شده و به مرغداری واحد 
با ظرفیت باالتر تبدیل شوند. این اقدامات بی شک تأثیر 
بسزایی بر قیمت تمام شده طیور دارد. البته این راهکارها 
برای بلندمدت بوده و چاره امروز و فردا نیست. او یادآور 
شد: استان اصفهان به دلیل شرایط اقلیمی و آب وهوایی، 
شــرایط تولید جوجه یک روزه ندارد و در واقع واردکننده 
این محصول از استان های شــمالی کشور است. البته 
به دلیل فعالیت خوب و مناســب این استان ها در ایران 

مشکل تامین جوجه یک روزه وجود ندارد.

افزایش قیمت خودرو با هدف 
حفظ تولید 

وزیر صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرد که برنامه 
اصلی این وزارتخانه، انجام هم زمان تعهدات خودروسازان 

در کنار حفظ تولید بوده است.
به  گزارش  ایسنا، رضا رحمانی در حاشیه حضور در اتاق 
بازرگانــی ایران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برخالف 
برخی صحبت های مطرح شده که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به دنبال حمایت از خودروســازان بوده است، ما 
بــر این موضوع تاکید داریم کــه در برنامه ریزی صورت 
گرفته تنها به دنبال اجرایی شدن تمام مسائل مورد نظر 
در اقتصاد خودرویی کشور بوده ایم. او ادامه داد: ازاین رو اگر 
با افزایش قیمت خودرو موافقت شــده با این هدف بوده 
است که امکان حفظ خط تولید برای خودروسازان فراهم 
شــود و اگر این موضوع از سوی ما پیگیری شده در کنار 
آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قطعی به دنبال 
اجرای تعهدات خودروسازان نیز بوده است. به گفته او در 
حال  حاضر خودروسازان اجازه پیش فروش خودروی جدید 
ندارند و این وزارتخانه به طور قطعی تا تمام تعهدات خود را 

به طور کامل اجرایی کنند، پیگیر حقوق مردم خواهد بود.

14 میلیون خانوار بسته 
حمایتی دریافت کردند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون 
نیمی از جمعیت کشور بســته حمایتی دریافت کرده اند، 

گفت: این بسته بین 14 میلیون خانوار توزیع شده است.
محمد شریعتمداری در حاشیه چهل و نهمین جلسه 
شــورای عالی حفاظت فنی در محل ایــن وزارتخانه در 
پاســخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه آیا افراد بیمه نشده 
نیز مشمول دریافت بسته حمایتی می شوند؟ اظهار داشت: 
افرادی که نام آنها در فهرست بیمه سازمان تامین اجتماعی 
قرار ندارد اما خود را واجد شــرایط دریافت بسته حمایتی 
می دانند، بایــد به نهادهای حمایتی مراجعه کنند تا پس 
از بررسی درخواســت آنها در نوبت های بعدی مشمول 
دریافت کمک های حمایتی شوند. این عضو کابینه دولت 
دوازدهم ادامه داد: در مرحله نخست توزیع بسته حمایتی، 
همه افرادی که در نوبت ثبت نام برای نهادهای حمایتی 
بودند، مشــمول دریافت بسته حمایتی شده اند. او با بیان 
اینکه قالیبافان، کارگران ساختمانی و زنبورداران نیز بسته 
حمایتی دریافت کرده اند، تصریح کرد: برای اجرای آخرین 
بخش از مرحله نخست توزیع بسته حمایتی، 14۵ میلیارد 
تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه وبودجه تامین شد تا 
بتوانیم به بیش از 6/۵ میلیون نفر کارگری که نام آنها در 
فهرست بیمه تامین اجتماعی قرار داشت این بسته حمایتی 

پرداخت شود.
شــریعتمداری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
تا پایان سال مرحله دوم توزیع بسته های حمایتی اجرایی 
می شود؟ گفت: طبق دستور رئیس جمهوری، باید سازمان 
برنامه وبودجه اعتبار الزم برای توزیع بسته حمایتی میان 
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتــی را تامین کند. 
پیش ازاین اعالم شده بود که ارزش بسته حمایتی برای 
خانوار یک نفره 100 هزار تومان، خانوار دو نفره 1۵0 هزار 
تومان، خانوار ســه نفره ۲00 هزار تومان، خانوار چهارنفره 

۲۵0 هزار تومان، خانوار پنج نفره 300 هزار تومان است.
به گفته رحیم اردالن معاون سازمان تامین اجتماعی، 
تا پایان امسال باید سه نوبت بسته حمایتی برای گروه های 
مشمول پرداخت شود که ارزش مجموع این سه بسته 600 

هزار تومان است.

   خبر  خبر

شروع عملیات زیرساخت 
شهرک گلخانه ای قورتان 

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور، از آغاز 
اجرای عملیات زیرساخت شهرک گلخانه ای قورتان به مساحت 

63/۵ هکتار خبر داد.
به گزارش ایمنا، علی اشرف منصوری، اظهار کرد: با توجه 
به شرایط بحرانی آب در شرق شهرستان اصفهان، شهرک 
گلخانه ای قورتان با هدف کشــت هیدروپونیک سبزی و 
صیفی طراحی و عملیات اجرایی زیرساخت آن بااعتباری 
بیش از۲0 میلیارد ریال آغاز شــد. او افزود: با ســاخت این 
شــهرک گلخانه ای واقع در جاده ورزنه به هرند در فاصله 
7 کیلومتری شهر ورزنه و ۵/۲ کیلومتری روستای قورتان، 
برای 3۵0 نفر از کشــاورزان شهر ورزنه، روستای قورتان 
و ســایر روستاهای واقع در این منطقه اشتغال پایدار ایجاد 
خواهد شــد. مدیرعامل شرکت شــهرک های کشاورزی 
خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای حمایت از کشاورزان 
آسیب دیده از خشکسالی در شرق شهرستان اصفهان اقدام 
به جانمایی 46 شــهرک گلخانه ای در ســطح یک هزار و 
390 هکتار در اراضی ملی، مستثنیات و تعاونی  روستاهای 
شرق شهرستان اصفهان نموده که از این تعداد 9 شهرک 
گلخانه ای بااعتباری بیش از یــک میلیارد تومان در حال 
مطالعه است. او افزود: در صورت تأمین اعتبار از منابع استانی 
و مساعدت دستگاه های خدمت رسان امیدواریم به زودی 
شاهد شروع عملیات اجرایی زیرساخت بقیه شهرک ها در 

استان بویژه شرق اصفهان باشیم.

ضرورت ارتقای فرهنگ ایمنی 
در اصفهان 

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با 
اشاره به موفقیت برنامه های فرهنگی برای ارتقا فرهنگ ایمنی 
مردم، گفت: باید برای توســعه و ارتقا فرهنگ ایمنی مردم در 

استان اصفهان تالش کرد.
به گزارش اصفهان امروز، مهدی خضری در آیین امضا 
تفاهم نامه همکاری بیــن اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان و معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه با وزش باد و بارندگی شاهد 
ایجاد هوای پاک در استان اصفهان هستیم، اظهار کرد: قصه 
آدم و هوا ســرآغاز ایجاد یک تغییر نگرش میان مدیران در 
شهرداری و سایر دستگاه ها است. او با بیان اینکه اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان همواره برای 
کاهش آالیندگی های جوی در تالش بوده اســت، افزود: 
در دیدار با شهردار اصفهان و معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری نیز پیشــنهادهایی همچون انتقال پایانه های 
مســافربری به عنوان یکی از مراکز آالینده شهری، مطرح 
و قول های مســاعدی را دراین باره اخذ کرده ایم. مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه 
انتقال پایانه بار امیرکبیر به خارج از محدوده شــهری نیز در 
دستور کار قرار دارد، گفت: روزانه حدود سه هزار خودرو سنگین 
در این محور تردد می کنند. او نقش مراکز معاینه فنی سنگین 
استان اصفهان را در کاهش آالینده های جوی مؤثر عنوان و 
اظهار کرد: اصفهان با داشتن 10 مرکز معاینه فنی خودروهای 
مکانیزه سنگین در کل کشور سرآمد است. مدیرکل راهداری 
و حمل نقل جاده ای استان اصفهان خواستار مشارکت سایر 
دستگاه ها بویژه کارخانه های آالینده در بحث فرهنگ سازی 
شــد و افزود: آحاد جامعه باید در رابطه با مباحث مرتبط با 
آلودگی هوا و رعایت مسائل ایمنی حساس باشند. خضری 
با اشــاره به آمار قابل توجه حمل ونقل مسافر و بار در استان 
اصفهان تصریح کرد: ساالنه 14 میلیون مسافر و 48 میلیون 
تن کاال از اصفهان به سایر نقاط کشور جابه جا می شود .او بر 
بهره گیری از تمام ظرفیت ها در راستای ارتقا فرهنگ ایمنی و 
ترافیک تأکید کرد و گفت: داشتن هوای پاک، رانندگان آگاه 
و راه های ایمن از اهداف سازمانی ما محسوب شده و از هیچ 

تالشی در این راستا فروگذار نخواهیم کرد.

رهاسازی موقت زاینده رود 
راهکار نیست

عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان گفــت: منابع آبی 
موردنیاز کشاورزان و حقابه آنها باید تامین شود اما رهاسازی 
موقت زاینده رود راهکار درستی نیست. مسئوالن استان باید به 
فکر ســرمایه گذاری در حوزه های تامین منابع آب پایدار برای 

شهروندان باشند.
مهرداد فرهادیان در گفت وگو با ایمنا با اشــاره به حجم 
1۵0 میلیون مترمکعبی آب موجود در مخزن سد زاینده رود 
اظهار کرد: کشــاورزان حقابه ای از رودخانه زاینده رود دارند 
که از مطالبات اجتماعی آنها به  شــمار می رود اما رهاسازی 
آب نیاز به بررسی دقیق تر دارد تا چالش برانگیز نشود زیرا بر 
اساس آمارها نیاز ساالنه آب شرب و بهداشت مردم اصفهان 
و یزد حدود 400 میلیون مترمکعب است. رئیس پژوهشکده 
محیط زیست دانشگاه اصفهان با بیان اینکه رهاسازی آب در 
این برهه زمانی جای تأمــل دارد، ادامه داد: حجم آبی 1۵0 
میلیون مترمکعب همراه با رسوبات برآورد شده است؛ فکر 
نمی کنم این حجم آب خالص باشــد و به نظر می رســد با 
هرگونه بی تدبیری در این کار احتماال در ماه های آینده دچار 
مشکل خواهیم شد. فرهادیان گفت: بارگذاری های باالدست 
زاینده رود بدون توجه به حقابه های زیست محیطی، نیاز تاالب 
گاوخونی و کشاورزان شــرق اصفهان بوده است، برداشت 
بی رویه ای که در باالدست اتفاق می افتد پیامدهای سیاسی و 
اجتماعی برای استان ایجاد کرده و این مشکالت می تواند بر 
همه شئون تأثیر بگذارد؛ در خصوص بارگذاری های باالدست 
حوضه آبی و طرح های آبخیــزداری باید اقدامات اصولی و 
درســتی انجام شود. این استاد دانشگاه معتقد است: یکی از 
راهکارهای برون رفت از مشکل کم آبی در اصفهان، بازیافت 
پســاب های خاکستری شهری، صنعتی و کشاورزی است، 
برای بخش زیادی از نیازهای آبی استان می توان بر بازیافت 

آب سرمایه گذاری کرد. 

رئیس بنیاد مسکن استان اصفهان:

وام مسکن روستایی 35 میلیون تومان  می شود
رئیس بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: احتماال امسال وام مسکن روستایی روی 

3۵ میلیون تومان بسته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین خانی در  نشست مشترک شورای استان با مدیران 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان، اظهار کرد: طی سال گذشته برای تولید، 
معیشت و صنایع دستی روستاها قراردادی با جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان و بنیاد 
مسکن بسته شد و طی آن 1۲3 روستا در 18 دهستان مورد بررسی قرار گرفت و قرار 

است پنج سال این مطالعات و بررسی صورت بگیرد. 
او افزود: بر این اســاس در ســال 96 و با تحقق اعتبارات سه طرح در شورای 
برنامه ریزی تائید شد. همچنین بنیاد مسکن طرح هادی روستایی را نیز بر عهده دارد 
که از سال 66 مطرح است، در برنامه ششم توسعه مشخص شد طرح هادی زیر نظر 
هفت دستگاه جلساتش مطرح شود. در برنامه ششم تصویب طرح های هادی بنیاد 
مسکن فرماندار و بخشدار اعضای اصلی هستند. امروز هیچ شهری نداریم که طرح 

بیش از یک ماه تا یک ماه و نیم طول نمی کشد.
رئیس بنیاد مسکن استان اصفهان تصریح کرد: تنها دستگاهی بودیم که اعتبارات 
این بخش در دســتمان بود و امروز کار مشترکی بین بنیاد مسکن و دهیاری ها در 
حال انجام است، این اعتبارات خوشبختانه در روستاها هزینه می شود و با توجه به 

اینکه اعتبارات روستایی کمتر هزینه می شود، این کمک را به فال نیک می گیریم 
استفاده خوبی از آن می شود، همه این تالشی که انجام شده فقط و فقط برای توسعه 

روستاها بوده است.
خانی اضافه کرد: 17 درصد قیر دولتی در اختیار بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
قرار می گیرد که از طریق بنیاد مسکن در روستاها مصرف می شود و طی چهار سال 
گذشته همکاری خوبی میان بنیاد و دهیاران وجود دارد و توانستیم دو برابر سهمیه 

استان بتوانیم استفاده کنیم.
او اظهار کرد: ۵6 هزار قطعه زمین در روستاها واگذار شده است و اگر تالش های 
بنیاد مسکن نبود شاید همین 30 درصد در روستاها امروز زندگی نمی کردند. از سال 

7۵ تاکنون برای روستاها  190 هزار سند روستایی ثبت کرده ایم.
رئیس بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: در سال 84 با مصوبه هیئت وزیران در 

روستاها ساالنه ۲00 هزار مسکن توسط این بنیاد ایجاد شود. 
خانی اضافه کرد: احتماال امســال وام مسکن روستایی روی 3۵ میلیون تومان 
بسته خواهد شد. متأسفانه در اصفهان بانک ها بحث ضمانت نامه سفت زنجیره ای 
نمی دهند، سند معتبر گرفتند و ۲۵ درصد در اصفهان و 41 درصد در کشور است که 

این یک هشدار است.

او تاکید کرد: بیشترین و پرحجم ترین کار کرمانشاه توسط اصفهان صورت گرفته 
است ۲7 هزار واحد مسکونی ساخته شده و ۵6 هزار واحد تعمیری در این استان به 
بنیاد مسکن واگذار شده است که بنیاد مسکن استان اصفهان 1۲ هزار واحد تعمیری 

را تحویل و 7 هزار واحد ساخته شده 60 درصد پیشرفت داشته است.

مدیرعامل بانک رفاه مطرح کرد

روابط عمومی قدرتمند زمینه ساز ایجاد 
توسعه سازمانی 

خبرنگاران اقتصادی اصفهان امروز 
در جایگاه های برتر استان قرار گرفتند

مدیرعامــل بانک رفاه در جمع آموزشــی- تخصصی روابط 
عمومی ها اظهار داشت: وجود یک روابط عمومی قدرتمند، فعال 
و همراه با ارتباطات گسترده درون و برون سازمانی زمینه ساز ایجاد 

توسعه سازمانی و مدیریت افکار عمومی به نفع سازمان است.
به گزارش اصفهان امروز، محمدعلی سهمانی مدیرعامل این 
بانک در جمع مدیران و مسئوالن روابط عمومی مدیریت شعب 
استان ها با قدردانی از مسئوالن و پیشکسوتان پیشین روابط عمومی 
و همچنین عملکرد و دستاوردهای این حوزه اظهار داشت: حوزه 
روابط عمومی باید با افزایش بهره وری و انجام اقدامات ارزش آفرین 
و همچنین بهره گیری از زیرساخت ها و کانال های ارتباطی در اختیار 
خود بتواند در خدمت اهداف کالن ســازمان باشد، البته تاکنون 

اقدامات ارزشمندی از سوی این حوزه صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک رفاه ادامه داد: روابط عمومی با بهره گیری از 
ابزارها، زیرســاخت ها و تخصص خود می تواند زمینه ساز اعتماد 
عمومی باشــد و روابط عمومی این بانک بــا اقدامات اثربخش 
مسئوالن و کارگزاران پیشین و همچنین تالش و کوشش مطلوب 
مسئوالن کنونی توانسته جایگاه شایســته ای در درون و بیرون 
سازمان کسب کند. او در ادامه به تشریح عملکرد کالن بانک در 
سطح جامعه پرداخت و گفت: خداوند را شاکریم که بانک رفاه به 
حدی از بلوغ رســیده است که در افکار عمومی حضور مستمر و 
گسترده دارد. به نمایش گذاشــتن عملکرد بانک در رسانه های 
مختلف و حضور اثربخش آن در عرصه اجتماعی نشان دهنده این 
است که سازمان به بلوغ و تکامل رسیده و خود را در مقابل ذی نفعان 

پاسخگو می داند. سهمانی با اشاره به ایفای مسئولیت های اجتماعی 
بانک در ســطح جامعه و تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته 
در این زمینه خاطرنشــان ساخت: سازمان های بزرگ و تأثیرگذار 
همچون نظام بانکی باید برای سعادت و سالمت جامعه پیرامون 

خود بخشی از سود خود را به تعهدات اجتماعی اختصاص دهند.
خوشبختانه بانک رفاه با توجه به رسالت خود در این حوزه اثرگذار 
بوده و تاکنون اقدامات بسیار ارزنده ای در حوزه های مختلف اجتماعی 

انجام داده است.
مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به نقش و جایگاه حساس صنعت 
بانکداری در زندگی روزمره افراد جامعه گفت: حوزه روابط عمومی 
باید به صورت یکپارچه در صنعت بانکداری حافظ منافع نظام بانکی 

باشد و از وجهه و چهره آن در جامعه دفاع کند.
ســهمانی ادامه داد: امروز مواجهه دشــمنان با مردم و کشور 
یک مواجهه اقتصادی است. دشمنان تالش می کنند با ایجاد جو 
بی اعتمادی اقتصادی مردم را ناامید کنند. یکی از این حوزه ها نظام 
بانکی اســت که تالش می کنند با مخابره اخبار نادرست اعتماد 
سپرده گذاران را خدشه دار کنند. حوزه روابط عمومی در این شرایط 
وظیفه ای حساس بر دوش دارد تا عالوه بر حمایت از چهره سازمان 
از صنعت بانکداری هم فعاالنه دفاع کند. در این مراسم، رئیس اداره 
روابط عمومی بانک رفاه نیز در سخنانی به تشریح نقش و جایگاه 
روابط عمومی پرداخت و با ارائه گزارشی از عملکرد روابط عمومی 
اظهار داشت: بی تردید نگاه حمایتی مدیریت عالی بانک نقش مهم 

و تأثیرگذاری در توسعه فعالیت های روابط عمومی دارد.

چهارمین جشنواره خبرگزاری ها، مطبوعات و پایگاه های 
خبری استان اصفهان )ابوذر( روز گذشته با حضور مسئوالن 
کشوری و لشکری، اهالی رسانه و خانواده های معظم شهدا در 

تاالر شهید آوینی دانشگاه اصفهان برگزار شد.
به گزارش اصفهان امروز، دبیرخانه این دوره از جشنواره 
در شهریورماه آغاز به کار کرد و اطالع رسانی های الزم برای 
دریافت آثار صورت گرفت و بیش از 600 اثر از 40 رسانه در 
محورهای  ایثار و شهادت، اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی 
ایرانی، ترویج گفتمان انقالب اسالمی، 40  سالگی انقالب، 
سواد رسانه ای، امربه معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ 
صبر، خانواده و ســبک زندگی و نقش اصناف در حمایت از 

کاالی ایرانی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
این جشــنواره با هدف ایجاد رقابتی سالم برای پویایی 
رسانه  ها به منظور تقویت و ترویج گفتمان انقالب اسالمی در 
قالب های یادداشت، گزارش، مصاحبه، گفتگو، خبر، عکس و 

چند رسانه  ای برگزار شد.
در پایان این جشــنواره و پس از بررسی آثار و داوری آنها 
توســط هیئت داوران، در مجموع از ۲0 خبرنگار برتر استان 
اصفهــان در بخش های مختلف تجلیل بــه عمل آمد که 
احمدرضا منزه دبیر اقتصادی روزنامه »اصفهان امروز« موفق 

شد در بخش اقتصادی حائز رتبه برتر در استان اصفهان شود 
و جایگاه اول را تصاحب کند.

احمدرضــا منزه به عنــوان خبرنگار »اصفهــان امروز« 
سال گذشــته نیز موفق شد به نمایندگی از استان اصفهان، 
مقام نخست کشــور در جشنواره خبرگزاری ها، مطبوعات و 
پایگاه های خبری کشــور )ابوذر( را تصاحب کند و به عنوان 

برترین خبرنگار اقتصادی کشور شناخته شود.
اثر محمد منزه خبرنگار اقتصادی روزنامه »اصفهان امروز« 
نیز در چهارمین جشنواره خبرگزاری ها، مطبوعات و پایگاه های 
خبری استان اصفهان )ابوذر( به عنوان اثر قابل تحسین شناخته 
و معرفی شد. آثار اقتصادی شرکت کننده در این جشنواره از 
کیفیت بسیار باالیی برخوردار بودند به گونه ای که تحسین 
هیئت داوران این دوره را به دنبال داشــت و نماینده هیئت 
داوران در آیین اختتامیه جشنواره،  آثار اقتصادی راه یافته به 
مراحل پایانی داوری را در باالترین سطح کیفیت برشمرد و از 

خالقان این آثار قدردانی ویژه کرد.
روزنامه اصفهان امروز در جدیدترین رتبه بندی رسانه ها 
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان برترین روزنامه 
استان اصفهان معرفی شد و در میان روزنامه های بزرگ کشور 

در جایگاه 16 کشور قرار گرفت.
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

ورزش
     منهای فوتبال     خبر کوتاه

عزم جزم مرادی 
برای رکوردشکنی دوباره

ســهراب مرادی با آغاز اردوی تیم ملــی وزنه برداری بار 
دیگر در قامت یک فوق ستاره منظم به عنوان نخستین نفر در 
تمرین ها حاضر شد. قرار گرفتن نامش در میان نامزدهای برترین 
وزنه بردار سال ۲018 نشان می دهد او مثل دو سال قبل سال 
موفقی را سپری کرده است. سال 97 هم برای سهراب مرادی 
پر بود از مدال طال و رکوردشکنی. این وزنه بردار که حاال هم 
رکورددار دسته 94 و هم دسته 96 کیلوگرم وزنه برداری جهان 
به حساب می آید، چند ماه بعد از کسب مدال طالی بازی های 
آسیایی، به دومین طالی جهانی خود هم دست پیدا کرد. این 
روزها با شروع اردوی تیم ملی وزنه برداری بازهم سهراب مرادی 
نخســتین نفری بود که در تمرینات حاضر شد. او بدون هیچ 
حاشــیه و خواسته بیش ازحدی زیر نظر کادر فنی برنامه های 
آماده ســازی خود را پیش می برد تا به مرور هم برای مسابقات 
جهانی ۲019 آماده شود و هم مسیر حضور در المپیک ۲0۲0 
را طی کند. سهراب که این روزها به رای مردم در نظرسنجی 
برترین وزنه بردار سال ۲018 نیاز دارد تا این عنوان را برخالف 
سال گذشته از غول گرجستانی بگیرد، باانگیزه باال به کمپ 
تیم ملی برگشته؛ اگرچه هنوز مشخص نیست در کدام رقابت 
شــرکت خواهد کرد. شاید او برای طی کردن مسیر گزینشی 
المپیک مجبور باشد در جام بین المللی فجر در اهواز حاضر شود.

انتقاد سرمربی هندبال 
ذوب آهن از داوری 

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن از داوران بازی این تیم مقابل 
نیرو زمینی به شدت انتقاد کرد. کیوان صادقی پیرامون بازی با 
تیم نیروی زمینی کازرون اظهار کرد: تیم نیروی زمینی روی 
دست هم کارکرده اند و این مسئله موجب شده تا هماهنگی 
زیادی داشته باشــند. دروازه بان آن ها نقطه قوت تیم بود که 
واقعــا هرچه زدیم گرفت. بــازی به گونه ای بود که هر تیمی 
اشتباه می کرد، نتیجه را واگذار می کرد که اشتباهات ما اندکی 
بیشــتر بود. وی همچنین افزود: موضوعی که ناراحت کننده 
بود بحث داوری بود که خیلی یک طرفه به ســود تیم نیروی 
زمینی سوت می زدند. ما هیچ مسابقه ای این گونه درباره داوری 
صحبت نمی کردیم، اما داوری در این بازی دور از انصاف بود. 
زحمات تیم ها با این سوت ها از بین می رود که واقعا دلیل این 
موضوع را نمی دانم. صادقی همچنین افزود: می توانستیم برنده 
بازی باشیم و تا 30 ثانیه پایانی بازی برابر بود و قصد داشتیم 
که گل خورده را جبران کنیم، اما با اشتباهات بازیکنان خودمان 
توپ از دســت رفت و بازهم گل دریافت کردیم. وی در رابطه 
بازی های آینده خاطرنشان کرد: هفته آینده استراحت داریم و 
هفته بعد در شهرآورد اصفهان با تیم فوالد مبارکه سپاهان بازی 

خواهیم داشت.

جدایی عارف غالمی 
 از جمع ذوبی ها

عــارف غالمی، مدافع جوان تیم ذوب آهن قرارداد 
خود با این باشگاه  را به صورت توافقی فسخ کرد. طبق 
اعالم باشگاه ذوب آهن اصفهان عارف غالمی، مدافع 
جوان این تیــم قرارداد خــود را به صورت یک طرفه 
 فســخ کــرد و از جمع سبزپوشــان دیــار زاینده رود 

جدا شد. 
غالمی که سابقه عضویت در سپاهان را در کارنامه دارد 
از ابتدای لیگ هجدهم به ذوب آهن پیوست اما نتوانست در 
ترکیب سابق این تیم جایگاهی پیدا کند و حاال بعد از اتمام 
اردوی ذوبی ها در خوزستان قرارداد خود را پس از توافق با 

مدیران فسخ کرده است.
این تیم که یکی از نمایندگان ایران در جام باشگاه های 
آسیا نیز هست تا به اینجا نقل و انتقاالت زمستانی تنها 
محمدرضا خلعتبری را به جمع بازیکنان خود اضافه کرده و 
درصدد این است تعدادی از مدافعان و مهاجمان خارجی را 
در صورت تائید فنی به خدمت بگیرد و از آن ها در مسابقات 

حساس نیم فصل دوم استفاده کند.

دالیل غیبت دوستاره سپاهان 
در اردوی ترکیه

سرپرست باشگاه سپاهان در مورد دلیل غیبت مهدی 
کیانی و جالل علی محمدی در اردوی ترکیه توضیحاتی 
ارائه داد. رضا فتاحی ضمن رد مصدومیت رسول نویدکیا 

گفت: رسول نویدکیا هیچ مصدومیتی ندارد. 
یخ درمانی ساده ای داشته و پا به پای سایر بازیکنان 
در حال تمرین اســت. سرپرست باشــگاه سپاهان در 
مورد غیبــت مهدی کیانــی در اردوی ترکیه به دلیل 
مشــکالت مالی و اینکه این بازیکن چه زمانی به سایر 
بازیکنان ملحق خواهد شد، توضیح داد: مهدی کیانی با 
پیگیری های وکیلش و همین طور تعهد باشگاه سپاهان، 
مشکلی برای ترک ایران ندارد. البته این مشکل به دلیل 
مالیات های پرداخت نشده کیانی در زمان حضورش در 

تراکتورسازی است. 
فتاحی در مورد دلیل عدم حضور جالل علی محمدی 
هافبــک این تیم هم بیان کــرد: جالل علی محمدی 
کماکان بازیکن سپاهان است؛ هیچ تصمیم تازه ای برای 
صادر شــدن رضایت نامه این بازیکن گرفته نشده و به 
دلیل مشکل انضباطی که داشتند، در سفر ترکیه همراه 
سپاهان نیست ولی علی محمدی بازیکن سپاهان است 
و تا رضایت باشــگاه جلب نشود، رضایت نامه اش برای 

هیچ تیمی صادر نمی شود.

تازه ترین صید امیــر قلعه نویی از بازار نقل و انتقاالت 
نیم فصل بازیکنی 34 ســاله اســت. محمدابراهیمی که 
اصالتــی کازرونی دارد فوتبالش را از همین شــهر با تیم 
جوانــان آغاز کرد. او چند فصل هم بــا پیراهن تیم پیام 
مخابرات شــیراز به میدان آمد اما در تیم تراکتورســازی 
چهره شــد. پنج ســال بازی با پیراهن سرخ تیم تبریزی 
کافی بــود تا ابراهیمــی به بازیکن محبوب این شــهر 
تبدیل شــود. ابراهیمی دو فصلی را در دیگر تیم تبریزی 
یعنی گســترش فوالد پشــت سر گذاشــت و دوباره به 
تراکتورسازی پیوست تا خاطرات خوش گذشته را دوباره 
زنده کند. ابراهیمی در لیگ های شانزدهم و هفدهم یکی 
از ستاره های تراکتوری ها به شمار می رفت اما شرایط در 
لیگ فصل جاری به گونه ای برای این بازیکن پیش رفت 
که او مجبور به ترک شهر تبریز شد. ابراهیمی نیم فصل با 
پیراهن اکســین البرز در لیگ یک به میدان رفت و خیلی 
زود دلش برای بازی در لیگ برتر تنگ شد. امیر قلعه نویی 
هم با آگاهی از این موضوع زودتر از دیگر تیم ها مقدمات 
جــذب ابراهیمی را فراهم کرد تا این بازیکن تجربه بازی 
در محبوب ترین تیم اصفهان را به کارنامه اش اضافه کند.

Á ابراهیمی و سه بازی ملی
محمدابراهیمی 7 خرداد 91 توسط کارلوس کی روش به 
اردوی تیم ملی دعوت شد و در دیدار دوستانه مقابل آلبانی نیز 
حضور پیدا کرد. دیدار مقابل ازبکستان در چارچوب رقابت های 
مقدماتی جام جهانــی ۲014 و دیدار دوســتانه مقابل اردن 
دیگر دیدارهای ملی این بازیکن بود. محمدابراهیمی ازجمله 
بازیکنانی بود که روابط خوبی با هواداران تراکتور داشت و در 
سال های گذشــته یکی از دالیل حضور خود را در این تیم 
هواداران پرشور تراکتورسازی دانسته بود. وی به دلیل حرکات 
 F14 ریزنقش و ســرعتی که دارد در بین هواداران به محمد

ملقب شده است که این موضوع در رسانه ها بازخورد زیادی 
داشته است.
Á شاگردان سابق قلعه نویی در سپاهان

امیر قلعه نویی با خرید محمدابراهیمی نشان داد بیشتر به 
بازیکنانی اعتماد می کند که هم از تجربه کافی برخوردار باشند 
و هم شــیوه مربیگری او را بشناسند. مهدی کیانی و محمد 
ابراهیمی زوج مؤثری را در تراکتورسازی تشکیل داده بودند و 
زمانی که قلعه نویی هدایت تیم تبریزی را بر عهده داشت این 
دو بازیکن ستون فقرات تیم تراکتورسازی به شمار می رفتند. 
همین شناخت کامل از توانایی های ابراهیمی مهم ترین عامل 
در جذب این بازیکن محسوب می شود. قلعه نویی تاکنون شش 

بازیکن سابق تراکتورسازی را به سپاهان آورده تا شاکله تیم 
طالیی پوش اصفهان را بازیکنان پیشین تیم تبریزی تشکیل 
دهند. خالد شــفیعی، محمد ایرانپوریان، سعید آقایی، محمد 
مسلمی پور، مهدی کیانی و محمدابراهیمی شاگردان سابق 
سرمربی سپاهان در تراکتورسازی به شمار می روند. شاگردانی 
که مدت زیر نظر قلعه نویــی کارکرده اند و هماهنگی آن ها 

چندان زمان بر نیست.
Á ابراهیمی در جناح راست فعال می شود

محمدابراهیمی بازیکن اســت که هم در نقش هافبک 
تهاجمــی و هم مهاجم بازی کرده و با ویژگی هایی بازی در 
این دو پست به خوبی آشناست. قلعه نویی هم با توجه به همین 

خصوصیات برای بازیکن تــازه وارد جایگاهی در نظر گرفته 
اســت. آنچه از ابراهیمی در این ســال ها دیده شده بازیکنی 
است که هر چه به دروازه حریفان نزدیک تر باشد، خطرناک تر 
می شــود. البته قلعه نویی در نیم فصل دوم همچنان با تک 
مهاجم بازی خواهد کرد و کی روش مهره بی بدیل سرمربی 
سپاهان خواهد ماند. با این شرایط به نظر می رسد قلعه نویی 
می خواهد از ابراهیمی در گوشــه های زمین استفاده کند تا 
سرعت و تکنیک این بازیکن مدافعان تیم های حریف سپاهان 
را به دردسر بیندازد. از سوی دیگر ابراهیمی همچنین مأموریت 
پیدا می کند تا با ارسال های هدفمند برای کی روش موقعیت 
گلزنی فراهم کند. البته با توجه به ویژگی های ابراهیمی احتماال 
این بازیکن بیشتر به سمت راست زمین یعنی جایی که مهرداد 
محمدی در نیم فصل نخست بازی می کرد، متمایل خواهد 
شد تا سمت راست زرد پوشان اصفهانی همچون جناح چپ 

فعاالنه تر عمل کند.
Á  تقویت بخش تهاجمی سپاهان در نیم فصل

دوم
از سه خرید ســپاهانی ها دو بازیکن در بخش تهاجمی 
جذب شده اند. علی قربانی و محمدابراهیمی بازیکنان به شمار 
می آیند که در قالب حمله ای کاربرد دارند و امیر قلعه نویی هم 
برای تقویت خط آتش سپاهان آن ها به خدمت گرفته است. 
در نیم فصل نخست هرچند خط حمله سپاهان آمار ۲8 گل 
زده را به ثبت رساند و با اختالف معناداری نسبت به تیم دوم 
یعنی تراکتورســازی ۲3 گله، عنوان بهترین خط حمله را به 
خوش اختصاص داد اما گره خوردن چند بازی سپاهان که در 
نبود کی روش اتفاق افتاد و یا یارگیری شدید تیم های مقابل با 
مهاجم گلزن طالیی پوشان، قلعه نویی را به این باور رساند که 
باید هر چه زودتر فکری به حال این موضوع کند. تنها راه حل 
و بهینه ترین کار هم جذب چند بازیکن بود که قلعه نویی این 
مأموریت را به انجام رساند هرچند احتمال دارد سپاهانی جذب 

یک بازیکن تهاجمی دیگر را در دستور کار داشته باشند.

A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir
امیر حسین احتشامی |  

خرید قلعه نویی؛ بازیکنی 34 ساله و باتجربه است

محمدابراهیمی؛ سرعتی و گلزن

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397- اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

6810-1- به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم سال 1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت 
، آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی 

می نماید :
ردیف الف( امالکی که در سه ماهه سوم 1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 

است :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

3586- مهنازعابدی فرزند جعفرنسبت به بیست و هشت حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ كه درازاء آن و به موجب رای شماره 3302 مورخ 06 / 06 / 1397 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی ششدانگ یك باب خانه درسهمش واقع شده است 
4027- شهرزاد افشین  فرزند علی اكبرنسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ كه 
درازاء آن و به موجب رای شماره 1575 مورخ 10 / 03 / 1397 هیات موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یك 

باب خانه درسهمش واقع شده است
5279- ابوذركمالیان فرزند صادق : تمامت چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ یك 

باب خانه مجزی شده ازپالك 80 فرعی 
9692- غالمحسین طالبیان فرزند عبدالرحیم : ششدانگ یك باب خانه مجزی شده 

ازپالك 3891 فرعی به مساحت یكصد و نوزده مترمربع
9706- امیدعلی معتمدی فرزند محمد : ششدانگ قسمتی از یك باب خانه برروی 
راه متروكه به مساحت ده متر و پانزده صدم مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

های 2746 و 9266 فرعی جمعًا تشكیل یك باب خانه راداده است
به چهاردانگ مشاع و  فرزند حسین نسبت  9745- رضا وطن خواه محمدآبادی 
حسین وطن خواه محمدآبادی فرزند عباسعلی نسبت به دودانگ مشاع  : ششدانگ 
به  متروكه  راه  آن محل  زمین محصورباساختمان مخروبه  قطعه  از یك  قسمتی 
مساحت دوازده متر و هشتاد و دو صدم مترمربع كه به انضمام قسمتی ازپالك 6360 

فرعی جمعًا تشكیل یك قطعه زمین محصورباساختمان مخروبه آن راداده است
9746- حسین وطن خواه محمدآبادی فرزند عباسعلی : ششدانگ قسمتی از یك 
قطعه زمین محصورباساختمان مخروبه آن محل راه متروكه به مساحت چهارده متر 
و شصت و شش صدم مترمربع كه به انضمام قسمتی ازپالك 6360 فرعی جمعًا 

تشكیل یك قطعه زمین محصورباساختمان مخروبه آن راداده است
9747- حسن اكبری  فرزند علی  : ششدانگ قسمتی از یك باب مغازه محل راه 
متروكه به مساحت سیزده متر و پنجاه صدم مترمربع كه به انضمام قسمتی ازپالك 

6360 فرعی جمعًا تشكیل یك باب مغازه راداده است
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

37- ناصر فردوسیان شهرضا  فرزند جعفرقلی نسبت به یكصد و پنجاه و هفت سهم 
و پنجاه صدم سهم مشاع از دوهزار و هفتصد سهم دوجریب و نیم از سه جریب 
ششدانگ كه درازاء آن و به موجب رای شماره 2398 مورخ 31 / 04 / 1397 هیات 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
ششدانگ یك باب خانه دوطبقه به مساحت یكصد و پنجاه و هفت متر و چهل و نه 

صدم مترمربع درسهمش واقع شده است
932- اصغرسبزواری  فرزند نبی اله نسبت به دوسهم و بیست و هفت – یكصدم 
سهم مشاع از سی و هفت سهم ششدانگ كه درازاء آن و به موجب رای شماره 
1500 مورخ 09 / 03 / 1397 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یك باب خانه دوطبقه به مساحت 

دویست و بیست و هفت متر مربع درسهمش واقع شده است
1177- سیدحسین دادخواه فرزند سید علی نسبت به هشت حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یك قطعه باغ مشجر كه درازاء آن و به موجب رای شماره 3131 
مورخ 25 / 05 / 1397 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یك باب خانه نیمه تمام  درسهمش واقع 

شده است
فرزند  زاده  و مهرزاد جاللی  اكبر  فرزند علی  زاده   16620- غالمحسین جاللی 
غالمحسین بالسویه : ششدانگ یك باب خانه به مساحت نود و دو متر و هشتاد و 

پنج صدم متر مربع 
16838- مجتبی مهتری  فرزند رحمت اله : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی 

شده از پالك 873 فرعی به مساحت یكصد و نود و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع 
16842- فاطمه موسوی فرزند امان اله : ششدانگ یك باب خانه نیمه تمام به 

مساحت یكصد و چهل و هفت متر و نود و سه صدم مترمربع 
شده  مجزی  خانه  باب  یك  ششدانگ   : عزیزاله  فرزند  شیخی  نسرین   -16845

ازپالك 1404 فرعی به مساحت یكصد و یازده متر و بیست و دو صدم مترمربع 
16849- سیدمحمد مهدی میرفتاح فرزند سیدعلیرضا : ششدانگ یك باب خانه 
نیمه تمام مجزی شده ازپالك 9300 فرعی به مساحت یكصد و هفتاد و دو متر 

وهشتاد صدم مترمربع 
16856- اقدس آغا فاطمی فرزند سیدصادق : ششدانگ قسمتی ازیك باب خانه به 
مساحت سیزده متر و دو صدم مترمربع كه به انضمام قسمتی ازپالك 1438 فرعی 

جمعًا تشكیل یك باب خانه راداده است
16862- فرخنده صابری فرزند راه خدا : ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از 

پالك 952 فرعی به مساحت یكصد و یك متر و چهل صدم مترمربع
16865- زهرا رهنما فرزند ایاز : ششدانگ یك باب خانه به مساحت یكصد و سی 

و نه مترمربع 
16875- امین آرامی فرزند مصطفی : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی شده از 
پالك 1185 فرعی به مساحت دویست و بیست و هشت متر و نود و شش صدم 

مترمربع
16884- محمدتقی سودائی فرزند قاسم : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی شده از 

پالك 8169 فرعی به مساحت دویست و سه متر و ده صدم مترمربع
16885- بهنام سودائی فرزند محمدحسن : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی شده 
از پالك 8169 فرعی به مساحت چهارصد و پنجاه و دو متر و هفتاد و چهارصدم 

مترمربع
16886- فهیمه سودائی فرزند محمدحسن : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی 
شده از پالك 8169 فرعی به مساحت چهارصد و بیست متر و هفتاد صدم مترمربع

16887- ربابه ستوده فرزند حسین : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی شده از پالك 
8169 فرعی به مساحت سیصد و هفتاد و دو متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع

به  زمین  قطعه  : ششدانگ یك  كریم  فرزند  كرویه  محمودیان  عباس   -16890
مساحت سی متر و هشتاد صدم مترمربع

16891- اعظم گرامی فرزند رحیم : ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 
9941 فرعی به مساحت یكصد و پنجاه و دو متر و پانزده صدم مترمربع

16892- چنگیز جباری فرزند محمود و گلزار موسوی شهیدی فرزند یونس بالسویه 
: ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 9941 فرعی به مساحت یكصد و 

هفتاد متر و سی و هفت صدم مترمربع
16893- رضاقلی دهقان فرزند عبدالعلی و لیال محسنی فرزند قربانعلی بالسویه : 
ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 9941 فرعی به مساحت یكصد و 

هفتاد و سه متر و پنج صدم مترمربع
16894- مجیدسبزواری فرزند علی اصغر و مریم نباتی فرزند فضل اله بالسویه : 
ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 8169 فرعی به مساحت دویست و 

شش متر و نود صدم مترمربع
16895- احمدرضا شماعی فرزند رحمت اله : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی 
شده از پالك 8169 فرعی به مساحت دویست و نه متر و شصت و شش صدم 

مترمربع
16896- احمدرضا شماعی فرزند رحمت اله : ششدانگ یك قطعه زمین مجزی 
شده از پالك 8169 فرعی به مساحت دویست و سه متر و شصت و پنج صدم 

مترمربع
16897- مجید صالحپور فرزند اصغر نسبت به چهاردانگ مشاع و زینب كسائی 
فرزند فتح اله نسبت به دودانگ مشاع : ششدانگ یك باب خانه دوطبقه كه قباًل 
قسمتی از پالك 1152 فرعی بوده است به مساحت یكصد و سی و شش متر و 

چهل صدم مترمربع
16898- افسانه رفاهی فرزند نصراله : ششدانگ یك باب خانه به مساحت نود و دو 

متر و هشتاد و دو صدم مترمربع
سوم : شماره های فرعی از 3 – اصلی مزرعه موغان

3230- غالمعلی عسگری مهدی آبادی فرزند محمد قاسم : ششدانگ یك باب 
خانه مجزی شده از پالك 1178 فرعی به مساحت یكصد و هشتاد و چهار متر و 

بیست و پنج صدم مترمربع
5753- مجتبی آربیع فرزند عبدالعلی : ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 

544 فرعی به مساحت یكصد و شصت و یك متر و چهل و پنج صدم مترمربع

5754- ابراهیم صدری فرزند محمدرضا و نرگس صالحیان فرزند رمضانعلی بالسویه 
: ششدانگ یك باب خانه مجزی شده از پالك 544 فرعی به مساحت یكصد و سی 

و هفت متر و چهل و چهار صدم مترمربع
۵7۵۵- محمد حسین بهی فرزند ناصر : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک ۵44 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و نه متر و سی و شش صدم متر مربع 
۵7۵6- نصرت کتیراء فرزند سیف اله : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

۵44 فرعی به مساحت یکصد و سی و هفت متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع
 ۵774- جنت رضائی فرزند حبیب اله : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 1163 فرعی به مساحت یکصد و سی و نه متر و شصت و پنج صدم متر مربع

 چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد
 ۲۲00- سید رضا موسوی فرزند سید ناصر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

دویست و نود و نه متر و پنجاه و چهار صدم متر مربع
 ۲801- سلیمان قرخلونی فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و چهل و دو متر و سی صدم متر مربع
 ۲8۲3- علیرضا و محمد رضا هر دو خادم فرزندان یداله بالسویه : ششدانگ قسمتی 
از یک باب ساختمان مجزی شده از پالک 847 فرعی به مساحت شصت و دو متر 
و هشتاد صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 84۵ فرعی جمعًا تشکیل 

قطعه واحدی را داده است
 ۲8۲4- مراد علی تیموری فرزند آقایار : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 1۵84 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد متر و پانزده صدم متر مربع
 پنجم : شماره 1 / 11 - اصلی لورک زیارتگاه که به شماره 233 - اصلی تبدیل شده

كمال، جمال ، شهال و سمیه همگی غالم الدین فرزندان شکراله بالسویه : تمامت 
پنجاه و پنج سهم و بیست صدم سهم مشاع از یک هزار و نهصد و بیست سهم 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
 ششم : شماره های فرعی از ۲1- اصلی مزرعه رشکنه

زمین  از یک قطعه  : ششدانگ قسمتی  یداله  فرزند  افکنده  بال   ۲998- شهین 
محصور محل جوی متروکه به مساحت یازده متر و پانزده صدم متر مربع که به 

انضمام ششدانگ پالک ۵94 فرعی جمعأ تشکیل یک قطعه زمین را داده است 
301۲- داود احمدیان فرزند منصور و زهرا جوزن فرزند على بالسویه : ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شده از پالک 361 فرعی به مساحت دویست و هفده متر و 

بیست صدم متر مربع 
 : بالسویه  منصور  فرزند  احمدیان  جعفر  و  اله  نعمت  فرزند  قبادی  زهره   -3013
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 361 فرعی به مساحت دویست و 

بیست و چهار متر مربع 
هفتم : شماره های فرعی از ۲3- اصلی مزرعه سود آباد

 1136- باقیمانده - امیر عباس اسالمی فرزند حبیب اله : ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور که پالک ۲971 فرعی از آن مجزی شده به مساحت یکصد و هفتاد و هشت 

متر و شصت صدم متر مربع 
۲9۵۵- محمود علی عابدی فرزند رضا و طاهره علی عابدی فرزند علیرضا بالسویه 
: ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پالک 10۵ فرعی به مساحت سیصد و 

پنجاه و دو متر و پانزده صدم متر مربع
 ۲966- امیرحسین جلی فرزند فضل اله و الهام السادات کهنگی شهرضا فرزند سید 
محمد بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و شصت متر و سی و 

پنج صدم مترمربع
۲971- بهرام اسالمی فرزند حبیب اله : ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزی 
شده از پالک 1136 فرعی به مساحت دویست و یک متر و سی و پنج صدم متر 

مربع 
هشتم : شماره فرعی از 3۲- اصلی مزرعه دست قمشه

به  زمین  از یک قطعه  : ششدانگ قسمتی  فرزند رسول  ناظم  اسمعیل   -۲894 
مساحت شصت و نه متر و شصت و پنج صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ 

پالک ۵94 فرعی جمعًا تشکیل یک قطعه زمین را داده است
 نهم : شماره های فرعی از ۵0- اصلی مزرعه اله آباد

 ۲7۲4 - الهام شایان بابوکانی فرزند عبدالكریم : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مجزی شده از پالک ۲۵0 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و ده صدم 

متر مربع
 ۲7۲۵- مهدیه پارسائی فرزند محمد رضا : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مجزی شده از پالک ۲۵0 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و ده صدم 

متر مربع

 ۲7۲6- امین جوی فرزند یداله و فاطمه یونسی فرزند ولى اله بالسویه : ششدانگ 
یک باب خانه که قبال قسمتی از پالک 1۵4 فرعی بوده است به مساحت یکصد و 

نوزده متر و نود و شش صدم متر مربع
۲731- محسن قانع فرزند مجتبی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده 

از پالک 190 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر مربع
 ۲73۵- مرضیه مهدوی خسرو آبادی فرزند صفر على : ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 147 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و شصت 

و هفت صدم متر مربع
 ۲736- سید علی میربد فرزند سید محمد رضا و راضیه السادات فاطمی فرزند سید 
مهدی بالسویه : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پالک ۵۵8 فرعی به 

مساحت دویست و نه متر و بیست و یک صدم متر مربع
 ۲737- مهدی ناظم فرزند رسول و ثریا رحمتی شهرضا فرزند سهراب بالسویه : 
ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پالک ۵۵8 فرعی به مساحت چهارصد و 

نوزده متر و سی و پنج صدم متر مربع
 ۲738- مهدی صالحپور فرزند رضا و طلعت شیر پور فرزند غالمحسین بالسویه : 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه بر روی کوچه متروکه به مساحت نوزده متر و 
پنج صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک ۲060 فرعی جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
 دهم : شماره فرعی از 7۲- اصلی مزرعه دامزاد

 ۵1۲- کفایت جهانشاهی فرزند نوروز و ام البنین افشاری فرزند جمشید بالسویه : 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 40۵ فرعی به مساحت دویست و 

نود متر مربع
 یازدهم : شماره فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

 ۵3۵- مسعود امیری فرزند اصغر نسبت به سه دانگ و نیم مشاع و اکرم حسن 
پوری فرزند اسداله نسبت به دو دانگ و نیم مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک ۲7۲ فرعی به مساحت یکصد و شصت و سه متر و بیست صدم متر
دوازدهم : شماره های فرعی از 176 - اصلی اسالم آباد

 80۲- مسعود اکبری فرزند محمود : ششدانگ یک باب خانه که قبال پالک 697 
فرعی باقیمانده بوده است و پالک 803 فرعی از آن مجزی شده به مساحت یکصد 

و یک متر و هفتاد و دو صدم متر مربع
 803- معصومه صفری فرزند پرویز : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

697 فرعی به مساحت یکصد متر و سی و پنج صدم متر مربع
ردیف ب ( امالكی كه آگهی نوبتی آن درموعد مقرر منتشرنگردیده وازقلم افتاده 

است :
یكم : شماره فرعی از 51 – اصلی مزرعه فودان

545- سیدمرتضی میرنیام فرزند سید مصطفی نسبت به یك هزار و دویست و 
چهارده سهم مشاع از سه هزارودویست و بیست وهشت سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین ساده غیرمحصور معروف به باغ برزه به مساحت سه جریب 
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهائی 
که تقاضای ثبت شده به شرح ردیفهای الف و ب ظرف مدت 90 روز و نسبت به 
آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف 
مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض می بایست ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم 
واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیفهای 
الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد/. 
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز    دوشنبه      01 / 11 / 1397 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
روز   چهارشنبه  01 / 12 / 1397 سید اسداله موسوی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرضا- 352694/ م الف

تیم فوتبال سپاهان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال را با عملکردی خوب و 
صدرنشــینی به پایان رساند تا برای رسیدن به قهرمانی در این فصل امیدوار باشد. 

شاگردان امیر قلعه نویی بعد از چند روز استراحت پس از اتمام نیم فصل تمرینات خود را 
در زمین اختصاصی خود دنبال کردند و از شنبه گذشته اردویی را در ترکیه برپا کرده اند. 
بختیار رحمانی پیرامون آخرین وضعیت سپاهان اظهار داشت: تمرینات خیلی خوبی را 
پشت سر می گذاریم و همه چیز خوب است، تمرین می کنیم تا نیم فصل خوبی را داشته 
باشیم. بازیکن تیم فوتبال سپاهان با اشاره به بازیکنان جدید این تیم گفت: بازیکنانی 
که به تیم اضافه شدند، محمد مسلمی پور، علی قربانی و محمدابراهیمی بازیکنان 
خوبی هستند و امیدوارم بتوانند به تیم کمک کنند. وی بابیان این که در نیم فصل 

دوم کار سختی داریم، گفت: بازی برای همه تیم ها سخت است، تمام تالش خود 
را انجام می دهیم تا بازی ها برایمان راحت شود. رحمانی پیرامون خرج هایی سنگین 
برخی تیم های لیگ برتری نیز عنوان کرد: بحث خرج کردن نیست، فکر می کنم مهم 
کیفیت تیم ها، نحوه بازی آن ها و امتیاز هایی است که می گیرند؛ سال های گذشته نیز 
تیم هایی بودند که با پول زیاد بازیکن گرفتند اما کارایی الزم را نداشته است. بازیکن 
تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: مهم این است که تیم نتیجه بگیرد، سپاهان بازیکنان 

با کیفیت و کادر فنی خیلی خوبی دارد و فکر می کنم همه چیز به خرج کردن نیست.

سپاهان با برنامه برای نیم فصل 
دوم آماده می شود
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رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی 
سراسر کشور

 رتبه 8 روزنامه های خصوصی 
و رتبه 16 در بین 180 روزنامه کشور

آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک »درباره ما«
 سایت اصفهان امروز منتشر شده است.
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در آن دیار که ماییم حالیا آنجا
مسافران صبا را گذار ممکن نیست

)عبید زاکانی(
زادروز بهزاد فراهانی، بازیگر و فیلمنامه نویس ایرانی 

زادروز احسان حدادی، پرتابگر دیسک 
افراد شجاع فرصت می آفرینند. ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند.

)گوته(

پس به پروردگارت ستایش کن و از او آمرزش خواه كه او همواره توبه پذیر است.
نصر/)آیه 3(

مناسبتسخن حکیمانه یک فنجان آیات نورانی
شعر

محققان پس از حفاری دریاچه ای در قطب جنوب 
شاهد حیات در زیر یخ های این منطقه بودند.

به گزارش فارس، محققان پس از حفاری دریاچه 
قدیمی در قطب جنوب شواهد شگفت انگیزی از حیات 
را در عمق 600 کیلومتری کشــف کردند. براساس 
گزارش »تک اکسپلوریســت«، آنها جانوران بسیار 
کوچکــی از جمله خرس آبی، جلبک هــا، آغازیان و 
سخت پوستان کوچک را در بخشی از آب پیدا کردند. 
در حال حاضر دانشمندان در تالش هستند تا اطالعاتی 
از مواد و توالی DNA این نمونه های کشف شــده 
را مورد بررســی قرار دهند. پیش ازاین نیز کاوشگران 
استرالیایی ساکن در قطب جنوب با استفاده از کاوشگر 
یخ هــای جنوبگان، به یافته های جدیــدی در مورد 
جانداران ســاکن در این شرایط سخت زندگی دست 
یافته اند. نوع جدیدی از شــقایق دریایی، باعث شده 
است که این تحقیقات تبدیل به یکی از پررنگ ترین 
جستجو در قطب جنوب شود. قطب جنوب به عنوان 
یکی از ناشــناخته ترین نقاط روی زمین برای انسان ، 
محل زندگی امنی برای گونه های نایابی از جانداران 
دریایی اســت، از این گونه ها می توان به اسفنج های 
دریایی، عنکبوت های دریایی، خیارهای دریایی، توتیا 

و ستاره های دریایی اشاره کرد.

شواهدی 
از حیات زیر یخ های 

قطب جنوب

فناوری امروز گزارش امروز

دانش امروز

وزیر ارتباطات از افزایش 10 درصدی حجم بسته های 
اینترنــت بدون تغییر قیمت خبــر داد و آن را اقدامی در 

بسته های  قیمت  راســتای اصالح 
اینترنتی عنوان کرد.

به گــزارش مهــر، محمدجواد 
آذری جهرمی در توییتر خود نوشت: 
مردم از افزایش قیمت بســته های 
اینترنتی شــکایت دارند. او گفت: با 
اپراتورها،  آغاز مدیریت هزینه ها در 
از هفته گذشته اصالح قیمت ها آغاز 
شد. فعال با همان قیمت ها، 10 درصد 
حجم بیشتر اضافه شده است. وزیر 
ارتباطات ادامه داد: کاهش هزینه ها 
در اپراتورهــا بــا جدیــت پیگیری 
می شود. وزیر ارتباطات هفته گذشته 
از پایان بررســی وضعیت چندماهه 
گذشته قیمت گذاری اینترنت موبایل 

از سوی اپراتورها و افزایش قیمت آن با توجه به شکایت 
کاربران، خبــر داد و گفته بود که این مدل تعرفه گذاری 
اصالح می شود. او درباره شکایت کاربران تلفن همراه از 

افزایش نرخ خدمات اینترنت موبایل از ســوی اپراتورها، 
اظهار داشت: موضوع مدل قیمت گذاری چندماهه اخیر 

اپراتورها در حوزه اینترنت تلفن همراه، در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی موردبررسی قرار گرفت و نتایج 

آن به زودی اعالم می شود.

پدر علم کویر شناسی ایران شمار چاه های در حال حفر 
غیرمجاز در کشــور را بیش از چاه هــای غیرمجاز در حال 

انسداد اعالم کرد.
بــه گزارش صداوســیما، پرویز کردوانــی در همایش 
گرامیداشــت روز هوای پاک در فرهنگســرای مهر شهر 
کاشان گفت: هم اکنون نزدیک به 700 هزار حلقه چاه آب 

در کشور وجود دارد که باید 1۵0 هزار حلقه از آنها بسته و از 
مدار خارج شود. او با اشاره به استحصال آب های غیرمتعارف 
افزود: حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق که از دهه 40 در 
ایران آغاز شــد، با تالش برای خودکفایی در محصوالت 
کشاورزی شــدت یافت که در عمل به نابودی منابع آبی 

کشور منجر شد.
پدر علم کویر شناسی ایران گفت: ساخت کارخانه های 
فــوالد و خودروســازی و ایجاد بندر خشــک در کویر به 
توسعه یافتگی منجر نمی شود، بلکه عین عقب ماندگی است 
زیرا تولید فوالد به آب فراوان نیاز دارد که در کویر نیست. 
کردوانی افزود: بدتر از همه این است که استان های کویری 

کشور از روی چشم و هم چشمی، هنوز هم به دنبال ساخت 
این نوع کارخانه ها هســتند. او در ادامه با نادرست خواندن 
طرح باروری ابرها نیز گفت: کسانی که این طرح را اختراع 
کردند، خودشان اجرا نمی کنند و می گویند صرفه اقتصادی 
ندارد، چنان که مرکز باروری ابرها در یزد، مشــکل کم آبی 
این شــهر را حل نکرده است. علی اکبر مرتضایی فرماندار 
کاشــان نیز در این همایش، آلودگی محیط زیست را ناشی 
از عامل انسانی بیان کرد و گفت: از زمانی که روستاییان با 
رها کردن فضای سبز و تغذیه مناسب خود، مهاجرت کرده 
و به بلندمرتبه سازی در شهرها پرداختند، شرایط ناگواری که 

هم اکنون گرفتارش هستیم، فراهم شد.

شهین تاج زن عشایری منطقه پیچاب باشت با دو فرزند قد 
و نیم قدش بدون سرپناه و در شرایطی سخت زندگی  می کنند 

و هرلحظه امکان وقوع یک بحران وجود دارد.
شــوهرش را چهار سال پیش زمانی که هنوز الناز به دنیا 
نیامده بود، از دست داد تا بماند و مردانه با مشکالت و سختی ها 
بجنگد به این امید که روزی وحید 9 ساله اش پایانی می دهد 
به تمام این رنج ها و مشقت ها. حکایت، حکایت زنی است که 
سنش از 40 سال عبور نکرده ولی نامالیمات روزگار و زندگی 
در خانه خشت و گلی در کوه بدون کمترین امکانات از او زنی 
60 ساله نشان می دهد. به گزارش تسنیم، روستای مهرزدگان 
پیچاب شهرستان باشت واقع در 45 کیلومتری شهر باشت فاقد 
راه ارتباطی مناسب، برق، شبکه تلفن همراه و تلویزیون، خانه 
بهداشــت و ...است، اما هنوز زندگی در آن جریان دارد هرچند 
به سختی برای ساکنانش می گذرد، ساکنانی که فکر می کنند 
نسل در نسل مستضعف و محروم هستند و باید با همین شرایط 
به این دنیا بدرود بگویند. شهین تاج 3 فرزند دختر و دو فرزند 
پسر دارد که دو تا از دخترانش و پسر بزرگش ازدواج کرده اند و 
هم اکنون با وحید 9 ساله و الناز چهارساله زندگی می کند و روزگار 
ســختی را می گذراند، ماجرا ازاین قرار است که در این منطقه 
دختران زیر 15 سال باید ازدواج کنند حتی در برخی مواقع دختر 
زیر 10 سال بوده که به خانه بخت می رود. از چرخش روزگار 
و رنج های رفته بر شهین می شود کتاب نوشت و فیلم ساخت، 

خانه ای با ســنگ خشکه و مسقف به چوب دارد زمستان که 
می شود زیر پایش آب روان جاری می شود تا صبح از ترس زوزه 
گــرگ و ...نمی خوابد. 30 رأس دام دارد که 10 رأس آن امانت 
پدرش بوده که باید از آنان نگهداری کند، گرگ نیز با شهین سر 
ناسازگاری دارد و برخی مواقع به گله ناچیز شهین می زند و یکی 
را با خود می برد. می گوید به هرآنچه خدا داده راضی ام و امیدم به 
این است که روزی فرزندانم بزرگ شوند اما از این می ترسم نکند 
خود بمیرم و سرنوشت فرزندانم بدتر از آن باشد که بر خودم رفته 
است. شهین از روزهای می گوید که چیزی برای خوردن ندارد 
و چشم به راه می ماند تا ببیند کسی از اهالی و یا رهگذری، قوتی 

برای خوردنشان می آورد. تاکنون تلویزیون ندیده است و از نبود 
جاده ارتباطی، برق، شبکه تلفن همراه و ...گالیه دارد، آرزو دارد 
سرپناهی برای فرزندانش دست و پا کند و می گوید نگران آینده 
فرزندانم هستم. در این منطقه خبری از بهداشت و درمان نیست 
و به دلیل کوهستانی و سخت گذر بودن هزینه خدمات دهی باال 
است و شاید دلیل این محرومیت نیز همین باشد. اگر کسی در 
روستا مریض شود باید روزها منتظر بماند تا چاره ای شود و شاید 
هم باید بنشیند تا بمیرد. این روزها شهین روزگار خوشی ندارد و 
چشم به راه خیرانی بوده که شاید با احداث سرپناه برای وحید و 

الناز به آرزوی  دیرینه اش پایانی دهد.

روز نخست بهمن ماه جاری زمین میان ماه و خورشید 
قرار می گیــرد و ماه گرفتگی کاملی را ایجاد می کند، این 

ماه گرفتگی تا سال 1400 رخ نخواهد داد.
به گزارش ایمنــا، در غروب روز 
۲1 بهمن سال 9۷ )۲0 ژانویه ۲019( 
زمین میان ماه و خورشید قرار می گیرد 
و مسیر نور خورشید به ماه را مسدود 
کرده و روی ماه سایه بزرگی می اندازد. 
ماه گرفتگی کامل پدیده نادری نیست 
اما ماه گرفتگی بهمن )ژانویه( کمی 
فــرق دارد و »ابر ماه  گرگ  خونین« 
نامیده شده است. علت نام گذاری این 
ماه گرفتگی زمان وقوع و موقعیت ماه 
نسبت به زمین اســت. از طرفی اثر 
اتمســفر زمین بر نور خورشیدی که 
از آن عبــور می کند منجر به قرمز و 
نارنجی شدن ماه می شود. همچنین 
به دلیل نزدیکی بیشتر ماه به زمین 
هنگام وقوع ماه گرفتگی ماه بزرگتر 
به نظر می رســد و پیشوند اَبر به آن 

نســبت داده می شود. این ماه گرفتگی کلی از ساعت ۷ و 3 
دقیقه و 54 ثانیه صبح روز دوشــنبه یکم بهمن ماه 139۷ 
به وقت ایــران با درصد گرفتگــی 1۲0/05 درصد در زمین 
رخ خواهد داد که برای ســاکنان بخش هایی از کره زمین 
بویژه ساکنان آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، گرینلند، 
ایسلند، غرب اروپا و آفریقا به طور کامل قابل مشاهده خواهد 
بود. خســوف بهمن 9۷ از نوع تمام سایه ای است، در این 

خسوف ها ماه وارد بخش تمام سایه زمین می شود و درنتیجه 
تمام یا قسمتی از ماه گرفته و تاریک می شود، به طوری که 
برای عموم بینندگان قابل تشخیص و مشاهده خواهد بود. 

نخستین مرحله این گرفت در ساعت 6 و 6 دقیقه و 30 ثانیه 
صبح روز دوشــنبه یکم بهمن 139۷ به وقت رسمی ایران 
با ورود قرص ماه به بخش نیم سایه زمین آغاز می شود، به 
همین جهت قرار گرفتن ماه در نیم سایه زمین موجب تیره و 
تاریک شدن نمای ظاهری ماه تابان نمی شود بلکه در این 
مرحله فقط اندکی از شــدت نور ماه کاسته می شود. سپس 
ســاعت ۷ و 3 دقیقه و 54 ثانیه ماه وارد بخش تمام سایه 

زمین می شود و از این لحظه به بعد گرفتگی جزئی و تاریک 
شدن نمای ظاهری ماه برای ساکنین مناطق قابل رؤیت آغاز 
می شــود. در ادامه مراحل گرفت و در ساعت ۸ و 4۲ دقیقه 
و 16 ثانیه گرفتگی تمام ســایه ای 
به اوج خود می رســد و در ســاعت 
9 و 13 دقیقــه و 16 ثانیه گرفتگی 
کلی به پایان می رسد و به اصطالح 
عرف مرحله باز شدن گرفتگی آغاز 
می شود. به دنبال این روند ساعت 10 
و 30 دقیقه و 39 ثانیه گرفتگی تمام 
سایه ای جزئی هم به پایان رسیده و 
در مرحله آخر گرفت نیز پس از خروج 
ماه از تمام ســایه زمیــن و به اتمام 
رسیدن گرفتگی جزئی، ماه به حرکت 
خود در نیم سایه زمین ادامه می دهد تا 
ســاعت 11 و 1۸ دقیقه دوشنبه اول 
بهمن به وقت رسمی ایران که آخرین 
جز از قرص ماه از بخش نیم ســایه 
زمین خارج خواهد شد. در نیمه شرقی 
ایران خسوف دوشنبه یکم بهمن رخ 
نمی دهد و درنتیجه قابل رؤیت نیست و در مناطق نیمه غربی 
ایران فقط مرحله گرفت جزئی قابل مشاهده است و قبل از 
آغاز مرحله گرفت کلی، ماه در افق ایران غروب خواهد کرد. 
خسوف بعدی قابل رؤیت در ایران از نوع جزئی تمام سایه ای 
است که در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ۲6 تیرماه 139۸ 
به وقوع می پیوندد و مراحلــی از این ماه گرفتگی در ایران 

قابل مشاهده خواهد بود.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات به 
شفاف سازی هزینه ساخت ماهواره پیام در این 

10 سال پرداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرانجام 
بعد از طراحی و ســاخت »ماهواره پیام« که 
10 ســال به طول انجامید و در نهایت بعد از 
پرتاب به فضا، نتوانست در مدار مورد نظر قرار 
گیرد و ســقوط کرد، این سؤال برای بسیاری 
از مردم ایجاد شــد که چه میزان ســرمایه 
صرف ساخت این ماهواره شده بود؟ بنابراین 
بسیاری از کاربران شــبکه های اجتماعی با 
دســتاویز قرار دادن این موضوع و استفاده از 
هشــتگ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
خواســتار شفاف ســازی در این زمینه شدند. 

حال آذری جهرمی اشــاره ای به این موضوع 
داشته و به شفاف سازی در این حوزه پرداخته 
اســت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
اینستاگرام نوشت: عده ای خواستار شفافیت در 
بودجه ساخت ماهواره شده بودند، کل بودجه 
ســاخت ماهواره پیام در طول 10 سال، حدود 
1/۲ میلیــون یورو بوده اســت. او افزود: این 
بودجه ها از جنس هزینه نیست بلکه سرمایه 
ملی اســت. او همچنین ابراز کرد: به خاطر 
دارید اجرای بخشی از دولت الکترونیکی چه 
میزان از هزینه های کشور و بریزوبپاش ها را 
جمع می کرد؟ داشتن ماهواره سنجشی نیز به 
همان میزان بهره وری منابع آب و کشاورزی ما 

را بهبود خواهد بخشید.

افزایش 10 درصدی 
حجم بسته های اینترنت

وجود 150 هزار حلقه چاه 
آب غیرمجاز در کشور

زندگی در کوه با دو فرزند قدونیم قد

ماه گرفتگی نادر نخستین روز بهمن

اعالم هزینه ساخت ماهواره پیام بعد از 10 سال


