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مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش خودروهاى مازاد بر نیاز خود اقدام 
 www.setadiran.ir نماید. خریداران مى توانند جهت رویت و اخذ اسناد مزایده به ســایت الکترونیک
(سامانه تدارکات الکترونیکى دولت) و یا به آدرس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد مراجعه نمایند.

نوع و تعداد خودروها: یک دستگاه پراید سفید 131 مدل 82 و یک دستگاه پژو 405 نوك مدادى مدل 84
مهلت دریافت مدارك: از تاریخ 97/11/29 لغایت 97/12/05

مهلت ارسال مدارك و یا بارگذارى در سامانه: لغایت 97/12/09
تاریخ بازگشایى مزایده: روز شنبه 97/12/11 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به ازاى هر خودرو 10 درصد قیمت کارشناسى واریز به حساب 1111020188 نزد 
بانک رفاه کارگران و با چک بین بانکى در وجه شماره حساب مذکور و یا ضمانت نامه بانکى در وجه مدیریت درمان 
تأمین اجتماعى استان اصفهان مى باشد. ضمنًا موضوع مورد مزایده به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید، فروخته خواهد شد.
ارسال مدارك:

www.setadiran.ir 1- از طریق بارگذارى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
2- تحویل به تدارکات مدیریت درمان تأمین اجتماعى واقع در خیابان سلمان فارسى (مشتاق دوم)- نرسیده 

به پل غدیر- ساختمان غدیر

سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
قطعات و کاالهاى بالاستفاده از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت 
مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/18 
به سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
97/12/20 به دبیرخانه محرمانه شــهردارى نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده مى بایستى 
وجه سپرده شرکت در مزایده را مطابق لیست سپرده مزایده که در مدارك مزایده موجود مى باشد، به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز به حســاب شماره 0106318384009 ســازمان اتوبوسرانى نجف آباد نزد
 بانک ملى به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند. هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج اســت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت دوم)آگهى مزایده فروش خودروهاى مازاد بر نیاز

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان اداره روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان

     

یک مدعى خاموش از جنوبنیمى از میانساالن استان به اضافه وزن مبتال هستندانتخابات،  دیگر به دور دوم نمى رو دعامل انفجار در جاده خاش-زاهدان پاکستانى بود مسئوالن از کوچ زودهنگام عشایر جلوگیرى  کنند ورزشاستانجهان نما استان جهان نما

تناقض ازدواج و طالق در اصفهان
2

2

3

7

نگران تأمین آب شرب 
اصفهان نیستیم

فینال اصلى 
در اصفهان خواهد بود

رد پاى اصفهان در 
کتاب 7 میلیارد تومانى
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شکاف عمیق
 توان مالى مردم 
و خرید مسکن

تأمین مســکن مناســب بــى شــک یکى از 
دغدغه هاى اصلى خانوارهاى شــهرى اســت، 
زیرا بین 35 تا 40 درصد از هزینه سبد معیشتى 
خانــوار بــه تأمین مســکن اختصــاص دارد. 
بر این اساس، اگر افزایش قیمت مسکن مطابق 
تورم ساالنه و افزایش ســطح دستمزدها نباشد، 
خانوارها براى تأمین مسکن در تنگناى مالى قرار 
خواهند گرفت؛ مسئله اى که در چند سال اخیر رخ 
داده و قدرت خرید خانوارهاى شهرى را به شدت 

پایین آورده است.   

روزانه روزانه 2525 نفر در باغ رضوان دفن مى شوند نفر در باغ رضوان دفن مى شوند
تا پایان سال گذشته تا پایان سال گذشته 130130 هزار نفر در آرامستان اصفهان دفن شده اند هزار نفر در آرامستان اصفهان دفن شده اند
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استان اصفهان هم در فهرست استان هاى با ازدواج باال و هم در فهرست استان هاى با طالق باال قرار دارد

همه چیز از تعریف حجازى آغاز شد
در تاریخ لیگ برتر فقط یک بازیکن اســت کــه در 18 دوره این رقابت ها بازى 
کرده؛ مهدى رحمتى کاپیتان اســتقاللى ها، تنها بازیکنى است که در تمام ادوار 
رقابت هاى لیگ برتر به میدان رفته است. دروازه بان اسبق تیم ملى عالوه بر اینکه 
تنها بازیکنى است که در 18 دوره  رقابت هاى لیگ برتر بازى کرده، 

رکورددار تعداد بازى در لیگ برتر هم است.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مرورى بر آشفته بازار مسکن در شهر اصفهان

 استان اصفهان 
در صدر

 «تخفیف مجازات»
 عفو گسترده
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عملیات قطرى- اماراتى عملیات قطرى- اماراتى 
براى دلبرى از بشاربراى دلبرى از بشار

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى ورودى اصغرآباد
- مبلغ اولیه اعتبار: 3/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/12/06
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/07

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/12/19 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/12

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

 آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

2/299/500/138115/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث چهار باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه فالورجان263/3- 4- 97

2/485/387/275125/000/000جارىعملیات اجرایى اصالح شبکه فاضالب در سطح منطقه 3 اصفهان275/2- 4- 97

3/967/392/790199/000/000جارىعملیات اجرایى آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه 3 اصفهان276/2- 4- 97

5/564/875/872279/000/000جارىاجراى عملیات اصالح شبکه فاضالب منطقه 1 شهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)277/2- 4- 97

17/722/445/263887/000/000جارىاجراى کلکتور فاضالب ایمان شهر منطقه فالورجان (با ارزیابى کیفى)293- 4- 97

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/12/01

مهدى رحمتى چگونه در لیگ برتر تاریخ ساز شد؟

همه چیز ا
ی در تاریخ لیگ برتر فقط
کرده؛ مهدى رحمتى کاپ
رقابت هاى لیگ برتر بهم
تنها بازیکنى
رکورددار

مهدى رح

ھان تان ا ب ا د 

آگهى مزایده 97/6 
بانک صادرات ایران 

 مدیریت شعب استان اصفهان
صفحات 4 و 5نوبت دوم

رئیس اتحادیه فناورى اطالعات اصفهان اعالم کرد؛
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توسعه کسب و کارهاى 
اینترنتى در اصفهان
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ســردار محمد پاکپور، فرمانده نیروى زمینى ســپاه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از حادثه تروریستى اخیر 
اقدامات زیادى انجام دادیم و نیــروى انتظامى هویت 
خودرو را مشــخص کرد و بعد از شناســایى هویت آن، 
نیروهاى اطالعاتى و عملیاتى قــرارگاه قدس نیروى 
زمینى سپاه عملیات دســتگیرى و انهدام تیم پشتیبانى 
کننده و تیمى که خودرو را براى ایــن اقدام آماده کرده 

بودند، آغاز کردند.
وى افــزود: دو روز قبل اولین ســرنخى که به دســت 
آورده بودیم که یک خانم بود را دســتگیر کردیم و بعد 
از دستگیرى این عامل تروریســتى، به افراد دیگر هم 

رسیدیم. دو نفر از عناصر تیم تروریستى پاکستانى بودند 
و عامل انتحارى نیز فردى به نام «حافظ محمدعلى»  از 
پاکستان بود و یک فرد دیگر از پاکستان نیز حضور داشت.
فرمانده نیروى زمینى سپاه با بیان اینکه سه نفر از عوامل 
تیم تروریستى از منطقه سیســتان و بلوچستان بودند، 
تصریح کرد: دو نفر از آنها دستگیر شده اند و یک نفر هم 

متوارى است که به زودى دستگیر خواهد شد.
وى ادامــه داد: این گروهــک مهمــات و تجهیزات 
بســیار زیادى آماده کرده بودند و قصد داشتند اقدامات 
تروریستى را در 22 بهمن و سایر مناسبت ها انجام دهند 

ولى ما تمهیدات زیادى را داشتیم و آنها موفق نشدند.

رئیس کمیسیون امور داخلى کشور و شوراهاى مجلس 
گفت: در نظام جدید انتخابات تالش شده سرنوشت پیروز 

انتخابات در دور اول تعیین شود.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با «خانه ملت» با بیان اینکه 
50 درصد به استانى شدن انتخابات امیدوار هستیم، ادامه 
داد: قطعًا استانى شــدن انتخابات در سال آینده تعیین 
تکلیف مى شود؛ تا فروردین ماه باید این موضوع را تمام 
کنیم و در اردیبهشت ماه ایرادات شوراى نگهبان را مرتفع 
سازیم. امیدواریم تا پیش از فرا رســیدن خردادماه این 
طرح تصویب شود، زیرا شش ماه قبل از انتخابات زمان 

استعفاى کاندیداهاست.

نماینده مردم کرج با بیان اینکه تالش ما بر این است که 
نظام انتخاباتى به گونه اى فرمول بندى شــود که اصًال 
انتخابات مجلس به دور دوم نرود، اظهار کرد: نگاه ما بر 
این است که نتیجه انتخابات در دور اول تعیین شود و به 
دور دوم نرود، زیرا هزینه هاى برگزارى انتخابات افزایش 
مى یابد. وى افزود: اگر این نظام مصوب شود، انتخابات 
به دور دوم نمى رود مگر اینکه انتخاباتى ابطال شود. در 
این نظام انتخاباتى شرط الزم براى ورود به مجلس این 
است که کاندیدا از حوزه خود حد نصاب را به دست آورد و 
شرط کافى این است که بیشترین رأى را از استان براى 

ورود به مجلس به دست آورد.

عامل انفجار در جاده
 خاش-زاهدان پاکستانى بود

انتخابات  
دیگر به دور دوم نمى رو د

پولشویى با کارت عابر بانک 
  تسنیم| معاون دادستان کل کشور در فضاى 
مجازى با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش هاى سنگین 
مالى با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه دار وجود 
داشته باشد گفت: برخى افراد کارت عابر بانک دیگران را 
اجاره مى کنند و اقدامات مجرمانه انجام مى دهند؛ این کار 
پولشویى است. هر کارى که با استفاده از کارت عابربانک 
انجام شــود، متوجه صاحب اصلى کارت است حتى اگر 

صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بى اطالع باشد.

جایگاه ارتش ایران در جهان
قدرتمندترین    روزنامه دنیاى اقتصاد |
ارتش هاى جهان در ســال 2018 مشــخص شدند. در 
این رتبه بندى، موقعیت شش قدرت اول جهان (آمریکا، 
روسیه، چین، هند، فرانسه و بریتانیا) نسبت به سال گذشته 
هیچ تغییرى نکرده اما ایران در رده بندى امسال با هشت 
پله صعود به رتبه سیزدهم رسیده است. در این رتبه بندى 
مؤلفه هاى ژئوپلیتیک و دیپلماتیک، ثبات مالى و توانایى 

فراخوانى متحدان قدرتمند نیز در نظر گرفته مى شود.

آیت ا... صافى 100 ساله شد
  تسنیم| آیت   ا... صافى گلپایگانى از مراجع تقلید، 
دیروز صد ساله شد. او به مدت هشت سال دبیر شوراى 
نگهبان بود و پس از آن نیز در لباس مرجعیت نگهبان دین 
اسالم بوده است. «آیت ا... لطف ا... صافى گلپایگانى» 30 

بهمن سال 1297 در شهر گلپایگان به دنیا آمد.

تک فرزندى غلط است
آیت ا... سبحانى، مرجع تقلید شیعیان در دیدار    پانا|
با سرلشکر محمد باقرى، رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح، 
تک فرزندى را فرهنگى غلط دانست و گفت: کاهش نرخ 
جمعیت در کشور خطرناك است و باید در نیروهاى مسلح 
براى مقابله با فرهنگ تک فرزندى تالش شود تا نسل 

کشورمان جوان باشد.

صدا و سیما انحصارى نباشد
  اعتمادآنالین| سیدرضا اکرمى، عضو جامعه 
روحانیت مبارز معتقد است ما تا به امروز فکر مى کردیم 
صداوسیما باید یک واحدى باشد اماهمانطور که عالوه 
بر دانشگاه هاى دولتى، دانشگاه آزاد نیز وجود دارد، در 
بخش صداوسیما هم مى توانیم چند صدایى باشیم و 

این عرصه از انحصار خارج شود.

نقش مهم «اگر»
  ایسنا| عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان 
تهران در گفتگویى درباره حکم بابک زنجانى گفت: در 
حکم ایشان آمده اگر او وجوه را مســترد کند، مى تواند 
مشمول عفو قرار گیرد. وى گفت: ما حکم اعدام او را اجرا 
نکردیم با اینکه حکم قطعى است زیرا «اگر» دارد و این 
قید «اگر» مهمتر است. امروز نجات جان زنجانى دست 
خودش است. ما باز هم مهلت مى دهیم ولى باید توجه کند 

که بدون پرداخت مال کمکى به او نمى شود.

تقصیر خودمان بود
 فارس| ســردار محمدرضا نقدى، رئیس ستاد 
بزرگداشت چهلمین سال پیروزى انقالب گفت: اگر امروز 
به وضع اقتصادى اعتراض داریم، قصور و تقصیر متوجه 
خود ماست چون به کسانى رأى دادیم که به دنبال سراب 

دیپلماتیک براى حل مشکالت اقتصادى  کشور بودند.

وعده 80 نفره
 انتخاب| حجت االســالم مجتبى ذوالنور، طراح 
استیضاح روحانى با اشــاره این طرح اظهار کرد: «دو روز 
تالش کردیم تنها 18 نفر امضا کردنــد ولى بیش از 80 
نفر به من وعده دادند که امضا مى کنند. این نمایندگان 
به من مى گویند «آقاى ذوالنور دل ما با شماست، اما امضا 
نمى کنیم چون مشکل پیدا مى کنیم  ولى اگر رئیس جمهور 
را به مجلس کشاندید به استیضاح رأى مثبت مى دهیم.»

خبرخوان
یک دلیل بى آبى

 زاینده رود 
زمانى میانگین دماى ساالنه   روزنامه ایران|
کوهرنگ و زردکوه 9 درجه بــود ولى حاال این مناطق 
افزایش 4 تا 5 درجه اى را تجربه مى کند و همین افزایش 
دما منجر به کاهش حجم بارندگى شده است. به عنوان 
مثال 30 ســال پیش هر ســانتیمتر برف معادل یک 
میلیون متر مکعب آب وارد سد زاینده رود مى کرد ولى 
حاال این حجم به نصف رسیده. تا همین چند سال پیش 
از چهارمحال و بختیارى 35 میلیارد متر مکعب آب به 
سوى کارون مى رفت ولى در حال حاضر این حجم به 6 

میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

تکلیف خانه «بزرگ آقا»  
روشن شد

  فارس| بــا امضــاى تفاهمنامه بیــن بنیاد 
مســتضعفان و شــهردارى تهران، مقرر شد، تا ضمن 
واگذارى باغ وثوق الدوله یا لوکیشن خانه « بزرگ آقا» 
در سریال «شــهرزاد» به شــهردارى تهران امکان 
استفاده مردم از باغ عبقرى روبه روى بیمارستان شهید 
مدرس نیز فراهم شود. بر اساس توافق صورت گرفته، 
شــهردارى با احیاى این باغ، آن را بــه یکى از مراکز 
فرهنگى و تفریحى عام المنفعه شهر تهران بدل مى کند.

حقوق معاونان شهردار
  فارس| بعد از کــش و قوس هــاى فراوان 
باالخره شهردارى تهران اطالعات سفر مدیران و حقوق 
معاونینش را اعالم کرد. میزان حقوق و مزایاى مستمر 
معاونان شهردار از پنج میلیون تا هفت میلیون و 700 
هزار تومان اعالم شده اســت. همچنین اعالم شدکه 
مدیران شــهرى تهران از ابتداى سال جارى بیشتر به 

آلمان سفر کرده اند. 

سرطان هاى رایج 
در کشور

طبق آخرین آمار تحلیل شده در قالب    ایسنا|
رجیسترى کشورى مربوط به سال 1394، ساالنه 108 
هزار و 798 مورد جدید سرطان در ایران دیده مى شود 
که از این میــزان 53/39 درصدش در مردان و46/39 
درصد هم در زنان دیده مى شــود. ســرطان پستان، 
روده بزرگ، پوســت، معده و تیروئیــد در میان زنان و 
سرطان هاى معده، پوست، پروســتات، روده بزرگ و 

مثانه در مردان جزو سرطان هاى شایع هستند.

چرا پاریس؟ 
به ایران بیایید!

  تسنیم| رئیس هیئت مدیره جامعه راهنمایان 
ایرانگردى و جهانگردى گفــت: بهترین فصل ورود 
گردشــگر خارجى به ایران حدود شش هفته است در 
حالى که اگر در همین مدت 20 تا 30 درصد گردشگر 
خارجى به ایران بیشتر ســفر کند ما بسترهاى اقامتى 
مناســبى نداریم. در حالى که مى توان ایــن زمان را 
بیشــتر کرد. به طورى که مردم دنیا به جاى اینکه در

 زمستان هاى سرد براى کریسمس به فرانسه سفر کنند 
به ایران سفر کنند.

مرمت خانه فردوسى 
  تسنیم| یک مسئول میراث فرهنگى کشور از 
آغاز طرح جامع مرمت و بهسازى خانه منسوب به حکیم 
ابوالقاسم فردوسى در روســتاى پاژ خبر داد. به زودى 

عملیات اجرایى این پروژه آغاز خواهد شد.

شب سال نو با فیلم «پایتخت»
  فارس| ســیروس مقدم و محســن تنابنده، 
کارگــردان و طراح مجموعــه تلویزیونى «پایتخت» 
قصد دارند براى شب سال نو اپیزود ویژه این سریال را 
در مدت زمان 100 تا 120 دقیقه اى تولید و آماده پخش 
کنند. الهام غفورى،  تهیه کننده این ســریال گفت که 
فیلمنامه این اثر کامًال جداست و ربطى به آنچه تا به حال 

مخاطبان دیده اند، ندارد.

در ســومین «حراج باران» ویژه آثار خوشنویســى 
و هنرهاى ایرانى اســالمى که عصر جمعه برگزار 
مى شــود، یک مصحف نفیس حکاکى شــده به 
قیمت شش تا هفت میلیارد تومان عرضه مى شود. 
گران ترین برآورد قیمت این دوره به قرآن بســیار 
نفیس حکاکى شــده، تعلق گرفته که اثرى ماندگار 
و چشمگیرى از سوى «رائین اکبرخان زاده» است 
که آثار منحصــر به فــردش آوازه بین المللى دارد؛ 
این قرآن 140 ســانتیمتر طــول دارد و هر صفحه 
آن 90 سانتیمتر عرض و در 608 لوح نقره به روش 
عثمان طه حکاکى شده است؛ جلد آن از مس است 
که به قلمکارى منحصر به فرد مبرزترین اســاتید 
اصفهان منقش است و تمامى سرسوره ها با طال کار 
شده اند. قیمت این کتاب شش تا هفت  میلیارد تومان 

پیشنهاد شده است.

در حالى که چندى پیش سفر آیت ا... موسوى جزایرى 
به انگلستان محل بحث شده بود، خبرگزارى «حوزه» 
گزارش داد حجت االسالم جالل جابریان، رئیس دفتر 
نماینده ولى فقیه در اســتان خوزستان، در تجمع عشایر 
خوزستان که در حمایت از آیت ا... موسوى جزایرى انجام 
شده بود، به سوابق انقالبى امام جمعه اهواز اشاره کرد و 
گفت: آیت ا... جزایرى بیش از 40 ســال با همه توان در 
خدمت انقالب و رهبرى بوده، بدون اینکه دنبال منفعتى 
براى خود باشند. وى با بیان اینکه آیت ا... جزایرى، حتى 
یک منزل شخصى از خود ندارد، گفت: قسم مى خورم به 
درگاه خداوند متعال که چیزى جز خدمت براى مردم و 

انقالب، در پرونده ایشان نیست.
حجت االسالم جابریان، با اشــاره به وصیتنامه آیت ا... 
موسوى جزایرى، گفت: چندسال پیش که ایشان کسالت 
پیدا کرد و وصیتنامه اى نوشــتند، بنده به عنوان یکى از 
امضاکنندگان و البته شــاهد بر این وصیتنامه، به عینه 
دیدم که در یکى از بندهایش نوشته اند «من هیچ چیز از 

مال دنیا ندارم. هرچه هست متعلق به حوزه علمیه امام 
خمینى(ره) بوده و هیچکــس از فرزندان من حق هیچ 

ادعایى ندارد».
وى، آیت ا... موســوى جزایرى را زاهدى به تمام معنا 
خواند و گفت: در طول 30 سالى که بنده در خدمت ایشان 
بودم، با چشــم خود دیدم که براى خودش هیچ منفعتى 
قائل نبود و توجه ى به دنیا ندارد. ایشان زاهدى به تمام 
معناست که حتى دشــمنان نیز به صداقت و شجاعتش 

اعتراف مى کنند.

در ادامه اجراى بخشــنامه عفو گســترده زندانیان 
که در پى موافقت مقام معظم رهبرى با پیشــنهاد 
رئیس قــوه قضائیــه در اســتان هاى سراســر 
کشــور به اجــرا درآمده اســت تعــداد 22هزار و 
700 نفــر از زندانیــان تــا دیــروز آزاد و تعــداد 
13 هزار و 400 نفر مشــمول تخفیــف مجازات 
شدند. بر اساس آمار، استان هاى تهران و خراسان 
رضوى بــه ترتیب بــا 2067 و 2025بیشــترین

 آمــار آزادى و اســتان اصفهان با تعــداد1500 
زندانــى بیشــترین تخفیــف مجــازات را تا این 
تاریــخ داشــته انــد. بیشــترین تعــداد آزادى 
بر اســاس گــروه ســنى بــا تعــداد 6313 نفر 
32 اســت. متعلــق بــه گــروه ســنى 26-

 همچنین تعــداد 606 نفر از زندانیان آزاد شــده را 
زنان تشکیل مى دهند.

نماینده مردم خمینى شهر در خصوص طرح استیضاح 
رئیس جمهور اظهار کرد: بنــده عملکرد رئیس جمهور 
را نه تنهــا در ایــن دوره بلکه در دوره قبــل هم موفق

نمى دیدم اما بــا وعده هایى که دربــاره برجام داده بود 
انتظار داشتیم که در دوره دوازدهم عملکرد بهترى از خود 
نشان دهد. اما دیدیم مشکل از برجام و غیر برجام نیست 
بلکه مشکل این است که آقاى روحانى کفایت سیاسى 

مسلم ندارد.
محمدجواد ابطحى در گفتگو با خبرگزارى «دانشجو» 
تصریح کرد: رئیس جمهور باید دوره هاى عالى مدیریت 
اســتراتژیک را ببیند و تاریخ بخواند، حتى به نظرم بهتر 
است روحانى به حوزه هاى علمیه برگردد چراکه به نظر 

مى رسد در آنجا بهتر کار کند.
نماینده مردم خمینى شهر تأکید کرد: بنده موافق طرح 
اســتیضاح رئیس جمهور نبودم هرچند موضعم در برابر 
عملکرد او مشخص است اما به امضاى برخى همکاران 

اطمینان نداشتم و احتمال داشت که برخى همکاران با 
یک شــام و وعده امضاى خود را پس بگیرند. از سوى 
دیگر امکان رأى آوردن 191 امضا در مجلس فعلى بعید و 
به نوعى آب در هاون کوبیدن بود. همچنین این امر یک 
پاس گل به روحانى تلقى مى شــد که بتواند بر عملکرد 
شش ساله خود سرپوش بگذارد و بگوید افراطیون اجازه 
کار کردن را نمى دهند. مى دانید که آقاى روحانى در هیچ 
چیزى که تخصص نداشته باشــد اما متخصص جنگ 

روانى است.
ابطحى با بیان اینکــه در این مجلــس امیدى به حل 
مشکالت از طریق استیضاح نداریم، یادآور شد: معتقدم 
باتوجه به تخلفات متعددى که آقاى روحانى در حوزه هاى 
مختلف مرتکب شده دادستان کل کشور مى  تواند او را 
تحت پیگرد قانونى قرار دهد حتى بعضى از دوستان ما 
آماده بودند برخى از تخلفات و جرائم رئیس جمهور را به 

دستگاه قضا اعالم کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در نظام آموزش و پرورش 
به دلیل فرهنگ سازمانى، مقاومت در برابر تغییر بسیار 

باالست. 
ســید محمد بطحایى با بیان اینکه امــروزه بچه ها در 
مدرسه از یادگیرى لذت نمى برند تصریح کرد: یادگیرى 
در سطحى ترین سطح خود یعنى حافظه محورى قرار 
گرفته است و متأسفانه بعد از اتمام سال تحصیلى همه 
آنچه آموزش و پــرورش فکر مى کنــد در دانش آموز 
اتفاق افتاده و یادگیرى انجام شده اتفاق نیافتاده است 
و دانش آموز آنهــا را فراموش مى کنــد و به آنها عمل 

نمى کند.
بطحایى ضمن اشــاره به آغاز رسمى اجراى آزمایشى 
طرح بازى و یادگیرى از امســال در ده  اســتان کشور 
گفت: واقعًا نمى شــود بدتر از این عمل کرد که بچه اى 
که تا چند روز پیش در خانه خود شاد و راحت بوده است 
را ما به سر کالس ها مى آوریم و مى گوییم که باید دست 

به سینه بنشینید و براى هر کارى اجازه بگیرید و قواعد
 سختى را که خارج از ویژگى هاى شخصى و سنى این 

بچه است را به او تحمیل مى کنیم.
بطحایى با اشــاره به وجود موانع بر ســر راه رســیدن 
به مدرسه ســرزنده و شــاداب که یادگیرى واقعى را 
به دانش آموز مى آمــوزد خبر داد و گفــت: من وقتى 
به عنوان وزیر آمــوزش و پرورش مى گویم مســابقه 
فوتبال در مدارس پخش کنیــد و اجبار هم نکرده ام از 
یک سو با اشتیاق بســیار زیاد دانش آموزان و همکاران 
مواجه مى شوم و از ســوى دیگر جامعه به من اعتراض 
مى کنــد و مى گویند این چه کارى اســت که شــما 
انجام مى دهید، اینجا جاى درس خواندن اســت شما 
باید شــیمى، فیزیــک و ریاضى را بــه دانش آموزان 
یاد دهید و این چه کارى است که شما انجام مى دهید؛ 
بنابرایــن برطــرف کردن این موانع بســیار ســخت

 است.

این روزهــا راهروهاى هزار تــوى دادگاه هاى خانواده 
رکورد جدید و عجیبــى را به نام خود ثبــت کرده اند؛ 
«رکورد ساعتى 21 واقعه طالق و 70 ازدواج و ثبت یک 
سوم جدایى در سال گذشته»؛ آمارى که حیرت برانگیز 
شده و تیتر رسانه ها را از سونامى طالق به رکورد زنى این 

پدیده تغییر داده است.
هرچند برخى مسئوالن مدعى هســتند آمار طالق از 
ســال 95 به 96 با کاهش 3/6 درصدى مواجه بوده اما 
باید گفت این آمار و ارقام نمى تواند دردى از جامعه آسیب 
دیده را دوا کند، چرا که آمارهاى عنوان شــده جداى از 
آمار طالق هاى عاطفى در جامعه است؛ نوعى از جدایى 
که شاید بنا به مصلحت طرفین ثبت رسمى نشود اما باز 

هم جدایى محسوب مى شود.
على مظفرى، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق 
یکى از علل افزایش طالق در کشــور را مشــکالت 
قانونگذارى دانست و عنوان کرد: «تا قبل از سال 1371 
زوجین براى طالق توافقى نیازى به مراجعه به دادگاه 
خانواده نداشتند و مســتقیم به دفاتر طالق مى رفتند و 
طالق خود را ثبت مى کردند. قانونگذار براى ایجاد مانع با 
تصویب قانون گرفتن گواهى عدم سازش از دادگاه هاى 
خانواده و پیش بینى داورى براى جلوگیرى از ســرعت 

این روند اقدام کرد.»
او معتقد اســت: «این راهکار قانونى نه تنها جلوى کار 
را نگرفته بلکه منجر به اســتفاده شخصى دادگاه ها نیز 
شده اســت، به این معنى که پیش از این خویشاوندان 
نسبى و ســببى زوجین باید به عنوان داور حضور پیدا 
مى کردند. دادگاه واحد داورى تشکیل داد و با پرداخت 
هزینه از ناحیه زوجین بخش حضور نمایندگان سببى و 
نسبى زوجین در جلسات حذف شد و این اقدام منجر به 
درآمدزایى براى مجتمع هاى قضائى شده و نقض غرض 

قانونگذار براى کاهش طالق توافقى شده است.»
با این حال این روند تا سال 1391 ادامه پیدا کرد تا اینکه 
قانون حمایت از خانواده تصویب شد و با ایجاد راهکارى 
به عنوان ایجاد واحد هاى مشــاوره در کنار دادگاه هاى 
خانواده در قانون پیش بینى شد. در حال حاضر در بازه 
زمانى دو ماه و طى پنج جلسه باید علت و عوامل مؤثر در 
طالق بررسى شود و ســپس گواهى عدم سازش صادر 

خواهد شد. طبق گزارش سخنگوى بهزیستى اعالم شد 
35درصد از مراجعین به بهزیستى از ادامه طالق توافقى 

منصرف شدند.
طالق در ایران از ســال 85 تاکنون با ســیر صعودى 
شدیدى مواجه بوده است؛ چنانچه این آمار از 94 هزار 
طالق در سال 1385 به 110 هزار مورد در سال 1387 
و از 137 هزار مورد در ســال 89 به 150 هزار مورد در 
سال 91 افزایش یافته و به همین ترتیب روند افزایش 
ادامه یافته تا اینکه در سال 96 میزان طالق به ساعتى 
21 طالق در کشور رســید و  با ثبت 175 هزار موردى 
مواجه شد. البته در این سال  بحران آمار طالق در تهران 
به هر دو ازدواج، یک طالق رسیده بود؛ از ابتداى سال97 
روند طالق با وجود 20 سال روند صعودى، روند نزولى 
پیدا کرد. گفته مى شود میزان طالق در ایران به نسبت 
جمعیت با میزان طالق در ســه کشــور اروپاى غربى 
برابرى مى کند و این زنگ خطــرى جدى براى جامعه 

ایرانى است.
با این حال مظفرى یکى از دالیل افزایش طالق نسبت 
به ازدواج را روشن نشدن جایگاه ازدواج توسط زوجین 
دانسته و عنوان کرده است: تصورشــان این است که 
همانند رابطه دوســتى پیش از ازدواج، رابطه شان ادامه 

پیدا مى کند.
بررســى هاى اولیه دالیل افزایش طالق در جامعه خبر 
از افزایش ســطح توقع زوجین از زندگــى و از یکدیگر 
مى دهد؛ شــاید این مهمترین عامل ابــراز نارضایتى و 
عدم تفاهم در بنیان خانواده ها باشــد. اما بررسى دقیق 
و عمیق تر در خصوص این امر حکایت از تغییر ســبک 
زندگى افراد و به تبــع آن تجمل گرایى و مصرف گرایى 
دارد. وقتى افراد به این ســو مى روند نگرش شان تغییر 
مى کند و سطح توقعات شــان از زندگى شکل دیگرى 
به خود مى گیرد. بنابراین با حرکت به سمت تجمالت و 
تأمین نشدن شرایط مالى شان، ناسازگارى هایشان آغاز 

مى شود. این مســئله به خوبى اثبات مى کند که ریشه 
بسیارى از اختالفات زوجین مشکالت اقتصادى است. 

مظفرى در رابطــه با آمــار ازدواج و طالق در ســال 
97، نیز گفت: در ســه ماه اول ســال جارى، 42 هزار 
طالق به ثبت رسیده است و در شــش ماهه سال 97،

 هشــتاد هزار طالق و 307 هزار ازدواج به ثبت رسیده 
است. در سال 96، ده اســتان تهران، خراسان رضوى، 
اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقى، مازندران، 
البرز، گیالن و آذربایجــان غربى داراى آمار طالق باال 
بودند. اســتان هاى ســمنان، چهارمحال و بختیارى 
و یزد کمترین آمار طالق را در ســال 96 داشــتند. ده 
اســتان برتر در ازدواج نیز تهران، خراســان رضوى، 
خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقى و غربى، 
کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بودند و کمترین 
ازدواج ها نیز در استان هاى ســمنان، ایالم و خراسان 

جنوبى بوده است.

تناقض ازدواج و طالق در اصفهان

حمله تند نماینده خمینى شهر به رئیس جمهور:

دادستان کل کشور او را تحت پیگرد قانونى قرار دهد
مقاومت در برابر تغییر به روایت وزیر آموزش و پرورش

بطحایى: فوتبال پخش کردیم، والدین اعتراض کردند

 رد پاى اصفهان در 
کتاب 7 میلیارد تومانى

استان اصفهان در صدر آیت ا... جزایرى منزل شخصى هم ندارد
«تخفیف مجازات» عفو گسترده 

محیا حمزه
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تدوین دفترچه عوارض 
شهردارى شهرضا

مجتبـى فخارى، سرپرسـت شـهردارى شـهرضا از 
تدوین دفترچه عوارض این شهردارى خبر داد.

افزایش 5/5 درصدى 
آسیب دیدگان حوادث کار

على سـلیمانى پور،مدیرکل پزشـکى قانونى اسـتان 
اصفهان گفت: در ده ماهه امسال آمار آسیب دیدگان 
ناشـى از حوادث کار به 2338 نفر رسید که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 5/5 درصد افزایش داشته است. 

تکذیب 
استعفاى فرماندار لنجان 

نماینـده مردم لنجـان در مجلس شـوراى اسـالمى 
خبر اسـتعفاى فرمانـدار ایـن شهرسـتان را تکذیب 
کرد. محسـن کوهکن افزود: تا این لحظه هیچ  اتفاق 
خاصى رخ نـداده و فرمانـدار لنجان همچنان بر سـر 

سمت خود باقى است.

125 هزار اصفهانى از ابتداى 
امسال خون اهدا کردند

مجید زینلـى،  مدیرکل سـازمان انتقال خون اسـتان 
اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى تا کنون 155 هزار 
نفر در اصفهان براى اهـداى خون مراجعـه کرده اند 
که از این تعداد، 125 هزار نفـر موفق به اهداى خون 

شدند.

حضور در نمایشگاه صنعت
 با تمام توان و قدرت

مدیرعامل شرکت نمایشـگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از حضور شرکت نمایشگاه اصفهان در دومین 
نمایشگاه و کنفرانس بین المللى صنعت ایران در محل 

دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران خبر داد.
علـى یارمحمدیان بیـان کـرد: از آنجایى کـه مرکز 
نمایشـگاهى اصفهـان یکـى از چهـار مرکـز معتبر 
نمایشـگاهى کشـور به شـمار مى رود، با تمام توان و 
قـدرت در دومین نمایشـگاه و کنفرانـس بین المللى 
صنعت نمایشـگاهى ایران طى روزهاى دوم تا پنجم 

اسفندماه حضور مى یابد.

برگزارى مانور 
خرابکارى سایبرى در اصفهان

مانور حمله سخت و خرابکارى سـایبرى در پاالیش 
نفت اصفهان برگزار شـد . رئیس حراسـت شـرکت 
پاالیـش نفت اصفهان گفـت: این مانـور در دو قالب 
حمله سخت و خرابکارى سایبرى، با مشارکت بیش 
از 40 نفـر از کارکنـان پاالیش نفت اصفهـان برگزار

 شد . 
احسـان اسـدى مدت زمان اجـراى این مانـور را 45 
دقیقه بیان کرد و افزود: ارتقاى توان دفاعى و افزایش 
ضریب هوشـیارى به منظور صیانت از فرآورده هاى 

نفتى، از جمله اهداف اجراى این مانور است.  

راه اندازى رادار هواشناسى 
نیازمند 90 میلیارد ریال است

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: راه اندازى 
طـرح رادار هواشناسـى در ایـن اسـتان، نیازمند 90 

میلیارد ریال از محل اعتبارات استانى و ملى است.
حمیدرضا خورشـیدى افـزود: براى خریـد رادار یک 
میلیون و 700 هـزار یورو و براى تهیـه و نصب دکل 
و تجهیزات آن، هشـت میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز 

است. 
 وى با بیان اینکه اکنون هشـت اسـتان از تکنولوژى 
رادار در هواشناسـى اسـتفاده مـى کننـد، اظهارکرد: 
با اسـتفاده از ایـن تکنولوژى مـى توانیم بسـیارى از 
پدیـده هـاى هواشناسـى را بـه طـور دقیـق رصد و

 پیش بینى کنیم.  

خبر

مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: شیوع چاقى در استان اصفهان در گروه هاى سنى 
متفاوت است و براساس آمار به دســت آمده، مى توان 
گفت 50 تا 60 درصد افراد میانسال و 20 درصد نوجوانان 

و جوانان در استان با چاقى و اضافه وزن روبه رو هستند.
سکینه جعفرى اظهار کرد: چاقى یکى از مسائلى است که 
در تمام دنیا شایع بوده و ایران و اصفهان نیز از این قاعده 
مستثنى نیست و در حال حاضر استان اصفهان وضعیت 
خوبى از این بابــت ندارد.وى افزود: چاقى، زمینه ســاز 
بیمارى هــاى مختلفى از جملــه دیابت، فشــار خون، 
بیمارى هاى قلبى و عروقى و حتى ســرطان اســت و 

مى توان با تغییر ســبک زندگى از لطمات جبران ناپذیر 
چاقى کاست. وى ادامه داد: براساس آمار به دست آمده 
مى توان گفت 50 تا 60 درصد  افراد میانسال و 20 درصد 
نوجوانان و جوانان در استان با چاقى و اضافه وزن روبه رو 
هستند و آمار چاقى در زنان میانسال بیش از آقایان است.

جعفرى تصریح کرد: با افزایش تحرك فیزیکى و رعایت 
نحوه غذا خوردن، کاهش استفاده از فست فودها، عدم 
استفاده از کیک و بیســکوییت به عنوان میان وعده یا 
صبحانه و استفاده بیشتر از میوه ها و سبزیجات مى توان 
از ابتال به چاقى و اضافه وزن و بیمارى هاى ناشى از آن 

جلوگیرى کرد. 

معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به اینکه نزدیک به 10 درصد 
ســد زاینده رود آب دارد، گفت: براى ادامه توزیع آب در 
نیمه دوم فروردین 98 و تعیین زمان دقیق آن، متناسب 
با شرایط دما و میزان بارش هاى احتمالى، در زمان خود 

تصمیم گیرى خواهیم کرد.
حســن ساســانى اظهار کرد: در حال حاضر 10 درصد 
سد زاینده رود آب دارد و حجم مخزن سد 134 میلیون 
مترمکعب است، همچنین خروجى آب از سد زاینده رود 
11 مترمکعب بر ثانیه و ورودى آب به آن 35 مترمکعب 

بر ثانیه است.

وى با بیان اینکه هم اکنون میزان بارش ها در ایستگاه 
چلگرد 1221 میلیمتر است، افزود: به دلیل سرماى زیاد 
در باالدست، هنوز روان آب زیادى به سمت سد زاینده 
رود جارى نشده اما به محض گرم شدن هوا در کوهرنگ 
و ذوب شدن برف ها، روان آب بیشترى به سد زاینده رود 

خواهد رسید.
وى درباره نگرانى مردم اســتان براى تأمین آب شرب 
اصفهان بزرگ در بهار و تابســتان 98، گفت: با توجه به 
 پیش بینى ســازمان هواشناســى، بارش هاى پیش رو 
نرمال و فراتر از نرمال خواهد بود و امیدواریم براى تأمین 

آب شرب اصفهان در سال آینده مشکلى نداشته باشیم.

نگران تأمین آب شرب اصفهان 
نیستیم

نیمى از میانساالن استان به 
اضافه وزن مبتال هستند

رئیس اتحادیه فناورى اطالعات اصفهان با اشاره به توسعه مشاغل اینترنتى 
در سه شهر کشور گفت: سایت هاى مجاز مشاغل اینترنتى جدید و نوپا براى 

گرفتن پارامترهاى اعتماد، نیاز به زمان بیشترى دارند.
مجید کرباسچى اظهار کرد: توسعه این مشاغل، بیش از حد بوده اما به طور 

کامل نمى توان بر فضاى مجازى فعال زیرزمینى و تلگرام نظارت کرد. 
وى با اشاره به اینکه گذراندن دوره هاى آموزشى و حقوقى براى کسب مجوز 

هر کسب و کارى الزامى اســت، ادامه داد: نبود تخصص و مهارت الزم هر 
شغل، یکى از مشکالت کسب و کارهاى اینترنتى است اما این تقارن مهارت 
و فروش کاال در اتحادیه مشاغل اینترنتى انجام نمى شود و هر نوع کاالیى 

به فروش مى رسد.
وى با اشاره به اینکه توسعه مشاغل اینترنتى در ســه شهر تهران، خراسان 
رضوى و اصفهان بیشتر است، ادامه داد: فعاالن حوزه فناورى اطالعات، اتاق 

بازرگانى، اصناف و دانشگاه هاى اصفهان به مشاغل اینترنتى اهمیت مى دهند 
و در نتیجه رونق این مشاغل در استان قابل توجه است.

 رئیــس اتحادیه فنــاورى اطالعات اصفهان با اشــاره به اینکه مشــاغل 
اینترنتى هیچ مرزى ندارد، افزود: مبدأ شــهر، ســایت فروش و ارسال کاال 
مى تواند متفاوت باشد، همچنین خرید از سایت هایى که نماد اعتماد ندارد، 

مشکل ساز خواهد شد.

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نســبت به فروش 6 قطعه زمین واقع در خیابان حافظ- جنب مدرسه احسان از طریق برگزارى 
مزایده عمومى اقدام نماید.

1- فروش 6 قطعه زمین واقع در خیابان حافظ- جنب مدرسه احسان با کاربرى مسکونى به ترتیب براى قطعه شماره 1 به متراژ 189/75 مترمربع مبلغ کل 1/620/000/000 و 
براى قطعه هاى شماره 5، 4، 3، 2 هر کدام به متراژ 189/75 مبلغ کل هر قطعه 1/520/000/000 و براى قطعه شماره 6 با متراژ 186/63 مبلغ کل 1/850/000/000 ریال به صورت 

نقد و اقساط، سپرده شرکت در مزایده فروش 6 قطعه زمین مبلغ 95/000/000 ریال.
سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز، ضمانت نامه بانکى در وجه شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى 
که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک و یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده  است.

در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. 
شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى شــنبه 97/12/11 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید 
مصطفى خمینى(ره) مى باشد.

تلفن تماس: 54222119- 031 

نوبت دومنوبت دوم
شرکت آواى تجارت خاورمیانه شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 55793 و شناســه ملى 
14005666185 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/23شــرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعــالم گردید و آقاى 
علیرضا نیلفــروش زاده کدملى 1290547890 
به ســمت مدیر تصفیه براى مدت دوسال انتخاب 
گردید.نشانى محل تصفیه اصفهان، خیابان شریف 
واقفى،کوى شــهید رحمانى، پــالك 1، واحد 6، 
کدپستى 8153797845 اعالم گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (382814)

آگهى تغییرات

تأمین مسکن مناسب بى شــک یکى از دغدغه هاى اصلى خانوارهاى 
شهرى است، زیرا بین 35 تا 40 درصد از هزینه سبد معیشتى خانوار به 
تأمین مسکن اختصاص دارد. بر این اساس، اگر افزایش قیمت مسکن 
مطابق تورم ساالنه و افزایش سطح دســتمزدها نباشد، خانوارها براى 
تأمین مســکن در تنگناى مالى قرار خواهند گرفت؛ مسئله اى که در 
چند ســال اخیر رخ داده و قدرت خرید خانوارهاى شــهرى را به شدت 

پایین آورده است.
واقعیت این است که طوفان افزایش قیمت مسکن نه فقط کالنشهرها را 
درنوردیده، در سایر شهرهاى کشور نیز به چشم مى خورد و کارشناسان 
پیش بینى مى کنند که ادامه این روند ســیل مهاجرت به شهرك هاى 

اطراف شهرهاى بزرگ را افزایش دهد.

اوضاع بازار مسکن در اصفهان چطور است؟
بررسى میدانى از بازار معامالت امالك اصفهان در ماه هاى اخیر چنین 
نشان مى دهد که در فصل تابستان با افزایش نرخ دالر، قیمت مسکن 
بیشتر شده و نکته قابل توجه این اســت که معامالت هم بیشتر شده 
است اما پس از آن، با کاهش نسبى قیمت دالر این بازار دچار رکود شد.

به گفته مشاوران امالك اصفهان، تابســتان امسال در مقایسه با سال 
گذشته مراجعه مشــتریان بیشتر بوده و نوســانات زیادى در این بازار 
ایجاد شد. در ماه هاى پایانى تابستان حجم زیادى از مراجعه مردم براى 
خرید خانه شکل گرفت. حتى در شرایطى که قیمت ها دقیقه اى اعالم 
مى شد، خریداران ملک با هر نرخى که از سوى فروشنده اعالم مى شد 
موافقت مى کردند و ملک را مى خریدند.موضوع قابل توجه این است که 
با فروکش کردن التهابات بازار ارز تقاضاهاى مردمى در بخش مسکن 

نیز با کاهش مواجه شد.
■■■ 

دراین  باره رسول جهانگیرى، رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان 
گفت: افزایش قیمت ها بر اســاس ضابطه و منطق اقتصادى نبوده و 
تقاضاى کاذب در مقطعى از سال، باعث افزایش  قیمت هاى ناهنجار شد.
وى افزود: در بخش خرید خانه بین 15 تا 20 درصد و به صورت موردى 

تا 80 درصد هم افزایش قیمت داشتیم.
وى بیان کرد: رونق این بازار وقتى اتفاق مى افتد که زیرســاخت هایى 
همچون مراجعه مردم براى دریافت مجوز ساخت از شهردارى ها افزایش 

یابد که متأسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده است. 
■■■ 

احمد توال، عضو انجمن انبوه ســازان اصفهان نیــز از رکود تورمى در 
بازار مسکن شهر خبر داد و گفت: این مشکل فقط با تدابیرى از سوى 

مسئوالن تمام  شدنى است.
به گفته این مسئول، در هفته هاى پایانى سال تا حدودى در بازار مسکن 
تحرك ایجاد شــده اســت، ولى نه به میزانى که بتوان نام رونق بر آن 

گذاشت.
وى افزود: جهش نرخ مسکن به  اندازه اى است که در برخى مناطق تا 
چهار برابر نیز نسبت به سال گذشــته افزایش داشته ایم و علت آن به 
زمین، مصالح ساختمانى و دستمزدهایى باز مى گردد که تحت تأثیر نرخ 

ارز، گران شده  است.
توال اظهار کرد: این در حالى اســت که در میــزان درآمد مردم تفاوت 
چندانى ایجاد نشده و با شــکافى بزرگ بین قیمت مسکن و توان مالى 

مردم مواجه هستیم.

مرورى بر آشفته بازار مسکن در شهر اصفهان

شکاف عمیق توان مالى مردم و خرید مسکن

علیرضا قربانى، سرپرســت جدید شــهردارى 
گلپایگان شد.

رئیس شــوراى اسالمى شــهر گلپایگان گفت:  
براساس نامه اســتاندارى اصفهان،محمد امین 
جمالى از سمت شهردارى این شهرستان برکنار 
شد. احمد افتخارى افزود: همچنین با نظر اعضاى 
شوراى اسالمى شهر، علیرضا قربانى، رئیس اداره 
حقوقى، امالك و قراردادهاى شهردارى گلپایگان 
به عنوان سرپرســت  جدید شــهردارى معرفى

 شد.
وى گفت: برکنــارى جمالى مربــوط به پرونده 
قضائى سال 92 شــهردارى بهارستان اصفهان  
است که در آن به شش نفر شامل شهردار، معاونان 
و چند کارمند شهردارى بهارستان اتهاماتى وارد 
شــد و جمالى  نیز یکى از ایــن کارمندان و ناظر 

پروژه هاى ساختمانى بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از 
مسئوالن سمیرم خواســت تا پیگیر کوچ نکردن 

زودهنگام عشایر به این شهرستان باشند.
منصور شیشه فروش در جلسه ســتاد مدیریت 
بحران ســمیرم در فرماندارى این شهرستان با 
اشاره به مشکالت ناشــى از کوچ خارج از زمان 
قانونى تقویم کوچ افزود: نخســتین و مهمترین 
مشکل کوچ این گروه از عشــایر و دام هایشان، 

بروز سرما و سیالب است.
وى یادآور شد: تاکنون بارها، چه در فصل بهار و 
پیش از زمان تقویم کوچ بهاره در 25 اردیبهشت 
و چه در اول مهر و زمان قانونى تقویم کوچ پاییزه، 
شاهد بارندگى هاى شدید همراه با سرما و ایجاد 
مشــکل براى دام ها، عشایر و ســازمان هاى 
امدادى بوده ایــم. وى تصریح کرد: مدیران امور 
عشایر و منابع طبیعى باید با حضور در اجتماعات 
عشایرى، از مدیران ارشد استان هاى عشایرپذیر 
بخواهند تا جلوى کوچ زودهنگام عشایر را بگیرند 
و طبق قانــون، در زمان اعالم شــده در منطقه 
ییالقى ســمیرم حضور یابند.وى هشــدار داد: 
کوچ زودهنگام عالوه بر این مشــکالت، باعث 
نابودى طبیعت و محل اســتقرار خود عشــایر 

مى شود.

در پى برکنارى شهردار سابق گلپایگان؛

سرپرست شهردارى 
گلپایگان معرفى شد

مسئوالن از کوچ زودهنگام 
عشایر جلوگیرى  کنند

رئیس اتحادیه فناورى اطالعات اصفهان اعالم کرد؛

توسعه کسب و کارهاى اینترنتى در اصفهان

«حمل متوفى از مناطق 15گانه اصفهان به آرامســتان باغ رضوان در تمامى 
ساعات شبانه روز رایگان است و وابستگان متوفى نباید هیچ هزینه اى را پرداخت 

کنند.»
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: بر اساس قرارداد انتقال متوفى با کاور با 36 دستگاه 
خودرو حمل متوفى در سطح شهر اصفهان به باغ رضوان از مناطق 15گانه شهر 
اصفهان، رایگان است تا هزینه هاى جانبى را کاهش داده و خدمات را افزایش 

دهیم.
سید رضا جعفریان فر اظهار کرد: آرامستان باغ رضوان به عنوان آرامستان هاى 
مرکزى شهر اصفهان داراى 1305 هکتار عرصه بوده که از این میزان 170 هکتار 
آن فضاى سبز است و در آینده نیز 10 هکتار فضاى سبز دیگر در فاز 3 به آن افزوده 
خواهد شد. این در حالى است که آرامستان باغ رضوان از شش فاز تشکیل شده 
که دو فاز آن مورد بهره بردارى قرار گرفته و فاز 3 نیز با اصالح هندسى، در آینده 

نزدیک احداث خواهد شد.
وى در ادامه افزود: در آرامســتان باغ رضوان قطعاتى خــاص براى ایثارگران، 
آزادگان، جانبازان، مفاخر، نام آوران، هنرمندان، صدیقین و ورزشکاران در نظر 
گرفته شده و خبرنگاران و نویسندگان متوفى نیز با معرفینامه اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى، در قطعه مفاخر، دفن مى شوند.
وى ادامه داد: سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان متوکل 43 آرامستان 
استان است و غیر از آرامستان باغ رضوان، در 18 آرامستان دفن صورت مى گیرد. 
جعفریان فر با بیان اینکه به طور متوســط روزانه در شــهر اصفهان 25 نفر در 
آرامستان باغ رضوان دفن مى شــوند، گفت: تا پایان سال 96، در مجموع 130 

هزار و 50 متوفى در آرامستان باغ رضوان دفن شدند که 58 درصد آقایان و 42 
درصد بانوان بودند و پیش بینى مى شود تا 75 سال آینده در شش فاز، آرامستان باغ 

رضوان گنجایش دفن داشته باشد.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: آیین نامه ساماندهى 
مدیریت و نظارت آرامستان هاى شــهر به صورت شهرستانى تدوین و اخیراً به 
دستگاه ها ابالغ شد و مقرر شد متوفى اتباع بیگانه حتماً به آرامستان مرکزى انتقال 
داده شده و در این مکان دفن شوند و اگر بخواهند از کشور هم خارج شوند باید از 

این طریق اقدامات بعدى براى انتقال صورت پذیرد. 
وى خاطرنشــان کرد: قیمت قبور در باغ رضوان در فازهاى مختلف بر اساس 
مصوبه شــوراى اســالمى، از رایگان تا حداکثر 4/5 میلیون تومان است و ما 

نمى توانیم خارج از این مصوبه، عمل کنیم.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان مى گوید: در حال حاضر در 

آرامســتان باغ رضوان 61 هزار حفره قبور پیش فروش شده که همه خریداران 
داراى سند هستند و امکان پیش فروش این حفره ها براى شهروندان وجود دارد 

و مردم مى توانند با مراجعه به واحد متوفیات یا از طریق اپلیکیشن اقدام کنند.
جعفریان فر از رسانه ها خواست تا به شهروندان اطالع رسانى شود که خریداران 
این حفره ها فقط مى توانند قبور خریدارى شده را به وابستگان درجه یک انتقال 
دهند و امکان واگذارى و تبادل این حفره ها بین دو نفر ممنوع اســت و با آنان 
برخورد خواهد شد و اگر هم فردى حفره اى پیش خرید کرد که نمى خواهد به افراد 
وابسته درجه یک خود واگذار کند، سازمان آرامستان ها خریدار آن خواهد بود. این 
در حالى است که در زمان دفن شخصى که حفره اى قبًال خریدارى کرده دیگر 

مابه التفاوتى نخواهد پرداخت.
وى از کاهش هزینه هاى اولیه جنبى سنگ، خدمات پس از دفن و... از بستگان 
متوفى در ســال آینده خبر داد و گفت: امروز این هزینه با در نظر گرفتن ارزش 
افزوده حدود 400 هزار تومان بوده که در سال 98، به 200 هزار تومان کاهش 

مى یابد.
جعفریان فر از بستگان افراد متوفى خواســت تا با صرف هزینه هاى سنگین، از 
سنگ هاى خارجى که سنگ فرآورى بوده و پس از مدتى مشکل پیدا مى کنند 
براى قبور متوفى استفاده نکنند و از سنگ هاى داخلى که با کیفیت مطلوب تر از 

سنگ هاى خارجى بوده و هزینه کمترى دارند بهره گیرى کنند.
وى همچنین به بستگان افراد متوفى هشدار داد و گفت: متأسفانه برخى افراد در 
سالن تطهیر آرامستان و پس از ورود بستگان متوفى، از فرصت استفاده مى کنند 
و به سراغ آنها مى روند و خواستار انجام کارهاى اولیه تدفین مى شوند و سپس 
مبالغ سنگینى را طلب مى کنند که خارج از مصوبات ماست. بنابراین افراد هوشیار 

باشند و خود کارها را انجام دهند تا ضررى متوجه آنها نشود.

روزانه 25 نفر در باغ رضوان دفن مى شوند
ساسان اکبرزاده



0404آگهىآگهى 3443 سال پانزدهمچهارشنبه  1 اسفند  ماه   1397

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 58 رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به 
کلیه شعب بانک صادرات استان اصفهان مراجعه نمایند و به منظور دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ 97/11/29 ( انتشار آگهى نوبت اول ) لغایت مورخ  
97/12/11  ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه شش ساختمان صبا مراجعه ویا باشماره 
تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند و پاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت 16 مورخ 97/12/11  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. 

ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات روز یکشنبه مورخ 97/12/12 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد . 

تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفًا با پیشنهاد نقدى است . 

سپرده تودیعى جهت مبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف
توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده

تجارى مسکونى2365/42 184,532365/44قدرالسهم34,800,000,000624,000,000خیابان نظر شرقى نرسیده به کوچه جوهرى محل سابق شعبه بانک صادرات محل سابق شعبه نظر شرقى1
 5000/2219 مشاعى20,800,000,000554,000,000253442خیابان قائم جنب مسجد خاتم االنبیامحل سابق شعبه قائم2

بزرگراه شهید ردانى پور خیابان پنج آذر کوى کاخ کوى نسترن 2 ابتداى کوچه سه طبقه پنج آذر3
سه طبقه و یک سوئیت مسکونى 5,650,000,000282,500,00012726013900,1553سمت راست مجموعه سه طبقه 

خیابان غرضى کوچه نیکبخت بن بست نیلوفر اول انتهاى بن بست پالك 26 طبقه آپارتمان کاوه 4
 82,731,1549قدرالسهم1,700,000,00085,000,000دوم  واحد 3

 8,000,000,000400,000,00025034014874,1109شهرك کاوه خیابان حافظ کوچه یاسمن پالك 303ویالئى  کاوه 5
 164,34999,16107قدرالسهم14,787,000,000523,935,000مالصدرا شمالى نبش کوچه اول مجتمع آریا طبقه اول جنب دکل برق طبقه اولآپارتمان مالصدرا6
 385495,79قدرالسهم72,500,000,000812,500,000خ نظر غربى نبش کوچه یعقوب خان طبقه همکف مجتمع امین مغازه نظر غربى7

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع تجارى مغازه هاتف8
 15,822/4268/2قدرالسهم2,700,000,000135,000,000ونوس طبقه زیرزمین واحد 201

شهرك صنعتى علویجه بلوار صنعت خیابان دوم محل سابق شرکت پنیر جامع پنیر علویجه 9
دفترچه قرارداد   ج و 2241-29,701,013,600598,505,068105002302,521علویجه 

داراى حدود 200 متر مربع محوطه مسقف 
با سقف ورق فلزى - داراى ماشین آالت و 

دستگاه تولید انواع لبنیات 

محل سابق کارخانه مزرعه 10
داراى دستگاه هاى  تولید  محصوالت لبنى10/1288 56,312,250,500731,561,2528723,81605610/1122کمربندى نجف آباد به سمت تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىکوهستان 

داراى دستگاه هاى  تولید  چیپس سیب 33,212,137,500616,060,6877703,75472510,1121کمربندى نجف آباد به سمت تیران روبروى مرکز آموزش خلبانىمحل سابق کارخانه نیکو طعم11
زمینى

 9,108,000,000455,400,0003960582,21145فوالدشهر بلوار آیت اهللا خامنه ایى نبش شمال شرقى  بلوار ولى عصرزمین تجارى فوالد شهر  12
 33,649,005,000618,245,0251725,590582,21144فوالدشهر ورودى دوم بلوار شهدا بعد از پمپ بنزین زمین تجارى فوالد شهر 13
کاربرى خدماتى تجارى دفترکار55,602,537,000728,012,68523615,8510053,46ورنامخواست لنجان بلوار اصلى اشیان (بلوار جانبازان ) جنب کوى اسالمى زمین ورنامخواست 14
 قولنامه عادى 1,380,000,00069,000,000278,2250باغبادران روستاى کچوئیه خیابان شهید سادات جنب مرکز بهداشت محل سابق شعبه کچوئیه15

خمینى شهر خیابان هاتف خیابان سعدى کوچه شهید احمد رضا کوتاهىویالئى خمینى شهر 16
 2,602,500,000130,125,000140215159,2167 پالك 183

 406,28348  2,446,800,000122,340,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه چهارم دفتر کار شاهین شهر 17
 406,29766  2,355,100,000117,755,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید طبقه سوم دفتر کار شاهین شهر 18

شاهین شهر - خیابان فردوسى فرعى ده شرقى پالك چهار مجتمع ایران زمین آپارتمان شاهین شهر 19
 138,22406,31058قدرالسهم4,423,300,000221,165,000طبقه اول واحد سوم 

 5,236,000,000261,800,000222310301,27344محله خانه کارگر فرعى یک جنوبى بن بست یک شرقىویالئى شاهین شهر 20
 56,66406/28342قدر السهم6,799,200,000339,960,000شاهین شهر - خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحیدمغازه شاهین شهر21

محل سابق کارخانه تیزرو 22
یدك 

شهرك صنعتى مورچه خورت بلوار شیخ بهائى خیابان زکریا چهارم مجاور تصفیه 
 قراردادواگذارى8,543,340,000427,167,0005150972خانه 

طبقه همکف  کد پستى 67,9811,110968354163695قدر السهم815,760,00040,788,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان دوازده مترى پالك 63 آپارتمان وزوان23
طبقه همکف  82,9411,11112قدر السهم912,340,00045,617,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان ده مترى پالك 54آپارتمان وزوان24
طبقه همکف96,8411,11103قدر السهم968,400,00048,420,000وزوان خیابان مولوى جنوبى کوى انقالب فاز دوم خیابان ده مترى پالك 48آپارتمان وزوان25

داراى تاسیسات الکتیریکى ، مکانیکى ، ج و 42 4221 13,625,882,000518,129,41050481298,75نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد خیابان عطار فرعى دوم آهوى نطنز 26
سردخانه و گرمخانه

 10/554/1090/1192/1389**1,728,000,00086,400,0003200آران و بیدگل شهر نوش آباد منطقه صنعتى انصارزمین نوش آباد بزرگ 27
 10/554/1090/1192**1,447,875,00072,393,7503217,5آران و بیدگل شهر نوش آباد منطقه صنعتى انصارزمین نوش آباد کوچک28

محل سابق کارخانه مهنا 29
27,589,190,696587,945,953748328314,106کاشان منطقه صنعتى کویر خیابان مالمحسن محتشمى جنب شرکت گلستانخوراك 

میزان 2/0569 از عرصه و اعیان متعلق 
به بانک است - داراى دستگاه هاى تولید  

سوسیس ، کالباس و همبرگر
 1,650,000,00082,500,000467,643056,11کاشان مشکات نبش بلوار امام خمینى جنب تعمیرگاه طحانى محل سابق مشکات کاشان 30
 44,79649/6788/2قدرالسهم1,160,000,00058,000,000خیابان بیست و دو بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دوم آپارتمان کاشان 31
 قولنامه اى 4,650,000,000232,500,000314650شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادسابق عمرو آباد32
 865,000,00043,250,000298,85230399/171/13شهرضا روستاى اسالم آباد خیابان امام خمینى (ره) خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8 مسکونى روستاى اسالم آباد 33

جاده اصفهان سجزى بعد از باغ رضوان روستاى جیالن آباد جنب قرض الحسنه مسکونى جیالن آباد 34
 765,000,00038,250,000428.83148.55337.34کوى اسالمى پالك 18

 دفترچه قرارداد 10,196,300,000500,981,5003511,71037,3شهرك صنعتى سجزى فرعى 4 محل سابق شرکت جزیره طناب موعود جزیره طناب موعود 35

هزینه انشعابات به نرخ روز از خریدار اخذ ج و 30 5,014,000,000250,700,00036008204679شهرك صنعتى کوهپایه  خیابان چهارم  مفتول سازى کوهپایه 36
مى گردد . 

داراى باند تولید بلوك ج و 30 1,763,870,00088,193,500297004657شهرك صنعتى کوهپایه خیابان دهم پالك 9-22 تیرچه بلوك کوهپایه37

1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده 
مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 

2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا 
انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 

3- مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان 
در مزایده ضرورى است.

4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات مختار است.
5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد .

شرایط فروش : 100 % نقد %70- نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى - %50 نقد الباقى 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى * ضمنًا نحوه فروش امالك صنعتى  حداقل %50 نقد و 
الباقى اقساط60 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى مى باشد 0 شایان ذکر است کلیه پیشنهادات قابل بررسى مى باشد .

  ادامه در صفحه 5

ھان تان ا ب ا د 
آگهى مزایده 97/6 

ھان تان ا ب ا نوبت دومد 

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

توضیحات وشرایط:
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سپرده تودیعى جهت مبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف
توضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده

واحد 99,581,26999قدرالسهم9,452,500,000472,625,000 تهران خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 طبقه دوم آپارتمان مسکونى تهران38
واحد 126,5981,270919قدرالسهم12,026,050,000601,302,500تهران خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 طبقه شش آپارتمان مسکونى تهران39
واحد 89,0881,27120قدرالسهم8,462,600,000423,130,000تهران خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 طبقه شش آپارتمان مسکونى تهران40
واحد 99,581,271121قدرالسهم9,452,500,000472,625,000تهران خیابان فرشادى خیابان جعفریان شرقى پالك 93 طبقه شش آپارتمان مسکونى تهران41
  79/643  79/641  79/642  26,500,000,000582,500,0004500182,26 تهران وحیدیه ، شهریار - محله بکه بلوار رسول اکرم (ص)باغ ویال شهریار 42

مازندران - تنکابن نشتارود خیابان خزرخز بعد از کارخانه پارس نئوپان نرسیده به باغ ویال تنکابن43
داراى 5400 اصله درخت مثمر82,000,000,000860,000,00097,984120022,15سردخانه توچال باغ کیوى 

مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربى خیابان آپارتمان سرخ رود طبقه سوم44
 1291651/1060/186/36قدرالسهم2,580,000,000129,000,000بهارستان غربى پالك 47

-3333-3332-1,100,000,000,0004,650,000,00012504267260/3330تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 بلوار الهیه تهران 45
شامل 22 واحد آپارتمان 3335

محل سابق شعبه چهار راه 46
 100,000,000,000950,000,0003573571,2862اصفهان خیابان چهارباغ پایین تختى 

 160,000,000,0001,250,000,0004973385879اصفهان خیابان ولى عصر محل سابق شعبه ولى عصر 47

محل سابق شعبه خیابان 48
 130,000,000,0001,100,000,000228,9228,9925,1اصفهان خیابان عبدالرزاقعبدالرزاق

 69,000,000,000795,000,0002304032246,17خیابان شریف واقفى سه راه ملکمحل سابق شعبه سه راه ملک49
 قولنامه اى3,000,000,000150,000,000290290سهرفیروزان خیابان امام خمینى (ره)محل سابق شعبه سهرفیروزان50
 2641/1 19,000,000,000545,000,0001002002641/2خیابان نشاط محل سابق شعبه نشاط 51

محل سابق شعبه شهید 52
 30,000,000,000600,000,000210,5644912,128اتوبان شهید خرازى سه راه کهندژخرازى

 42,000,000,000660,000,0001283785000,574خیابان سجادمحل سابق شعبه سجاد 53
 قولنامه اى3,675,000,000183,750,000200550طالخونچه خ شهید مطهرى محل سابق شعبه طالخونچه 54
 قولنامه اى3,062,500,000153,125,000178,5233,5خالد آباد خ بسیج روبروى گلزار شهدامحل سابق شعبه خالد آباد 55
 قولنامه اى5,135,250,000256,762,500510574,5جاده زیار روستاى اسالم آباد محل سابق شعبه اسالم آباد 56

محل سابق شعبه غدیر 57
 10,000,000,000500,000,00021940287/225/2226خمینى شهر میدان غدیر خیابان امام شمالىخمینى شهر 

محل سابق شعبه امام خمینى 58
 38,386,000,000641,930,0005471012874نجف آباد  خیابان امام خمینى (ره)(ره) نجف آباد 

ھان تان ا ب ا د 
آگهى مزایده 97/6 

ھان تان ا ب ا نوبت دومد 

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 401086 مورخ 1397/07/29 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان نسبت به زیرســازى، جدولگذارى، 
پیاده روسازى و آسفالت معابر شهر با اعتبارى به مبلغ 13/600/000/000 ریال از محل اعتبارات 
استانى مطابق با تخصیص بدون تعدیل و مابه التفاوت و از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقیقى یا حقوقى مستقل 
و رزومه کارى منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنیــن داراى توانایى الزم جهت انجام 
موضوع  مناقصه باشند. از واجدین شــرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مناقصه، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/11 به امور مالى شهردارى 

حبیب آباد مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 824 مورخ 96/12/13 
شوراى اسالمى زرین شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى  یک قطعه زمین 
جنب دریاچه پارك  حاشیه زاینده رود به مساحت 400 متر مربع جهت 
نصب کانکس به مساحت 30 متر مربع و ایجاد رستوران به صورت اجاره 
براى مدت سه سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا  از متقاضیان 
دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/12/8 به شهردارى زرین 

شهر مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه

آگهى مزایده

سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

نوبت دوم

نوبت دوم

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 85 مورخ 97/08/31 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش زمین کارگاهى از طریق آگهى 
مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقدى و اقساط اقدام نماید. (پرداخت هر 
نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان 
وقت ادارى ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/12/14 به شهردارى خور 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200

آگهى تجدید مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور 

نوبت اول

شهردارى تودشــک در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره 5/44/ش- ت 
مورخ 1397/07/28 شوراى اســالمى شهر تودشک، نسبت به فروش یک 
واحد منزل مسکونى واقع در محله نوبنیاد تودشک اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت اطالع بیشتر و نیز دریافت اسناد و مدار ك مزایده از تاریخ 
1397/11/23 لغایت 1397/12/06 به واحد امور مالى شــهردارى تودشک 

مراجعه نمایند.
* کلیه هزینه هاى انتشــار آگهى، کارشناســى و... به عهده برنده مزایده 

مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ دوم
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002130000196/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700319 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139703802130000028 تاریخ صدور: 1397/11/14 ابــالغ اجرائیه چک- بدین 
وســیله به آقاى مهدى محمودى ورنامخواستى فرزند على قلى شناســنامه شماره 158 کدملى 
1171022824 به نشانى: ورنامخواست، خیابان شریعتى، پالك 285  ابالغ مى شود که آقاى على 
اصغر سلیمانى جهت وصول مبلغ 40/000/000 ریال به استناد چک شماره 9533/834316- 12 
مورخ 1396/12/20 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700319 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 97/07/12 مامور ابالغ اداره پست لنجان، نشانى شما 
شناسائى نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 383442 نصرالهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك مبارکه /11/491
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1397/10/552206 تاریخ ثبت صادره: 1397/11/29 نظر به اینکه آقاى رضا 
کوپائى به استناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت مربوط به 6/5 سهم مشاع از 27 ســهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 
142 فرعى از 137- اصلى واقع در بخش 8 ثبت اصفهان بمســاحت ششدانگ 2700 مترمربع 
که در صفحه 560  دفتر 109- امالك ذیل ثبت شــماره 10119 با واسطه بنامش ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده، بعلت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
لذا برابر ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله 
غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود، المثناى سند مالکیت 

مذکور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 384587 نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالك مبارکه /11/492

فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1397/10/552207 تاریخ ثبت صادره: 1397/11/29 نظر به اینکه آقاى رضا 
کوپائى به استناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت مربوط به 7 سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 142 
فرعى از 137- اصلى واقع در بخش 8 ثبت اصفهان بمســاحت ششدانگ 2700 مترمربع که در 
صفحه 563 دفتر 109- امالك ذیل ثبت شماره 10119  با واسطه بنامش ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده، بعلت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا برابر 
ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از 
آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود، المثناى سند مالکیت 
مذکور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 384589 نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك مبارکه /11/493
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1397/10/552208 تاریخ ثبت صادره: 1397/11/29 نظر به اینکه آقاى رضا 
کوپائى به استناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت مربوط به 13/5 سهم مشــاع از 27 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 
142 فرعى از 137- اصلى واقع در بخش 8 ثبت اصفهان بمســاحت ششدانگ 2700 مترمربع 
که در صفحه 349 دفتر 144- امالك ذیل ثبت شــماره 14157 با واسطه بنامش ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده، بعلت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
لذا برابر ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله 
غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود، المثناى سند مالکیت 
مذکور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 384590 نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك مبارکه /11/494
حصروراثت 

صدیقه جعفرى شاهدانى  داراى شناسنامه شماره 253 به شرح دادخواست به کالسه 1681/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر قلى جعفرى 
شاهدانى بشناسنامه 479 در تاریخ 92/8/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عزت جعفرى ش ش 650 ، 2. صدیقه جعفرى شاهدانى ش 
ش 253 ، 3. عصمت جعفرى شاهدانى ش ش 42058 ، 4. مریم جعفرى شاهدانى ش ش 1021 
، 5. عفت جعفرى شاهدانى ش ش 1351 (فرزندان متوفى)، 6. کوکب جعفرى ش ش 28 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 382308/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/488
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. دادنامه 1382-97/11/13 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: امید محمودى نشانى: نجف آباد-خ امام چهارراه 
مجاهد کوى قیام پ 55 خوانده: نوراله گلستانى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو 
فقره چک به شماره 229337-97/7/3- 229338-97/9/20 جمعا به مبلغ 54/000/000 ریال 
هر کدام دو میلیون و هفتصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 

دعواى امید محمودى  به طرفیت نوراله گلستانى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 755/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/7/3-97/9/20 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.382321/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه یازدهم /11/489
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک و خسارات به 
طرفیت خوانده نوراله عباسى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 1421/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/27 ساعت 
11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 382965/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/490

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط 
به امالکی است که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا 
قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید 

شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 1 نجف آباد
پالك 1819/11-  حسینعلى یزدانى فرزند یداله به نسبت 4/5 دانگ مشاع و رقیه 
زواران حسینى فرزند اسماعیل به نسبت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه 

بمساحت 540/06 متر مربع 
قطعه 3 نجف آباد

پالك 785/5-  نعمت اله بهرام پور نجف آبادى فرزند مهدى تمامت 2/44 سهم 
مشاع از 13 سهم ششدانگ که بموجب راى 257-97/1/19 هیت قانون  تعیین 

تکلیف مفروز گردیده است .
پالك 766/2 – مجید بهجتى نجف آبادى فرزند احمد  ششــدانگ قسمتى از 

کوچه متروکه  بمساحت 52/82 متر مربع که با پالك 766/1 توام شده است. 
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/895– حمید بهارلویــى فرزند خداوردى ششــدانگ یکبابمغازه   به 
مساحت 17/85 متر مربع .

پالك 20/11– محمد على حســن خانــى  فرزند رضا ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت 120/71 متر  مربع .

پالك 233/16- پروانه انتشارى نجف آبادى  فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 246/30 متر مربع.

پالك 644- فاطمه شــکرالهى فرزند یداله تمامت بیست و پنج – صدم سهم 
مشاع از شش سهم  ششدانگ یکبابخانه .

پالك 915/850- بهرام هارونى فرزند یداله و زیبا هارونى فرزند غالمحســین 
بالسویه  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 136/85 متر مربع.

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 497/1- امین طاهرى نجف آبادى  فرزند احمدرضا  ششدانگ قسمتى از  

یکبابخانه بمساحت 50 متر مربع.
پالك 973/9- غالمعلى قدیریان نجف آبادى  فرزند ناصر ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 91/69 متر مربع.
قطعه 6 نجف آباد 

پالك 983/2- مهرى رســولى فرزند مرتضى ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 
579 متر مربع  .

پالك 1014/803- رضا قندهارى علویجــه  فرزند على و خدیجه زمانى فرزند 
عباس بالسویه ششدانگ یکباب کارگاه تولیدى  بمساحت 490 متر مربع.

 پالك 1014/864- صالح شهریارى فرزند احســان ششدانگ یکباب کارگاه  
بمساحت 494/80 متر مربع.

پالك 1014/866- محســن ابوطالبى نجف آبادى فرزند اســداله ششدانگ 
یکدرب باغ محصور  بمساحت 1245/85 متر مربع.

پالك 1014/867- جهانشــاه  نظرى  فرزند على خان  ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 200/50 متر مربع.

پالك 1014/885- مجتبى صادقى ملک آبادى  فرزند بخشعلى ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 3630 متر مربع.

پالك 1303- محمد حسن و اشرف و عصمت و فرخنده و اکرم و مهرى همگى 
معین نجف آبــادى فرزندان محمد جعفر به قانون ارث ششــدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 15373 متر مربع .
پالك 1304- بتول احمدیان نجف آبادى فرزند اکبر  ششدانگ یکباب مغازه  به 

مساحت 21/35 متر مربع .
قطعه 7 نجف آباد

پالك 546/7- مسعود رجایى ریزى فرزند محمود به نسبت  چهار دانگ مشاع 
و فرشته منتظرى فرزند احمد به نســبت دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 88/68 متر مربع که طبق راى شــماره 96/11/18-1101311011 

هیات اول مالک گردیده است .
پالك 2200- محمود ایرانژاد فرزند عزیزاله ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

39/97 متر مربع( قسمتى از کوچه متروکه ).
پالك 2652- مهدى آقا سلیمانى فرزند على اکبر ششدانگ یکدرب باغ مشجر 

محصور بمساحت 842/75 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 271/7- قربانعلى غیور نجف آبادى فرزند اســداله  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور قسمتى از پالك 271 بمساحت 1307/10 متر مربع.

پالك 431/22- فروزان زارع مرتضایى فرزند غالمعلى  ششــدانگ یک قطعه 
زمین  بمساحت 102/74 متر مربع .

پالك 431/23- اعظم رضایى فرزند حسین ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
90/15 متر مربع.

پالك 936- شهرام شیبانى فرزند اصغر ششدانگ یکقطعه زمین و ساختمان نیمه 
ساز  بمساحت 1095 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 880/25- محســن قورئیان نجف آبادى فرزند اسداله ششدانگ یکباب 

مغازه بمساحت 155/5 متر مربع.
پالك 1081- سید جمال میرهادى فرزند سید مصطفى  یکدانگ و نیم مشاع از 

ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 1497/60 متر مربع.
قطعه 10 نجف آباد

پالك 172/113 – رســوا خانى فرزند غالمحســین ششــدانگ  یکدرب باغ  
بمساحت 1100/16 متر مربع .

پالك 494/7 – احمد شریفى نجف آبادى فرزند سبزعلى ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور  بمساحت 36/75 متر مربع 

پالك786 – حسن نصیران فرزند بهرام ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 

547/87 متر مربع .
پالك 845/13 – احمد فنایى نجف آبادى  فرزند حســین قسمتى از یکبابخانه 

بمساحت 82/40 متر مربع .
پالك 1196/1 – مرادعلى حجتى نجف آبادى  فرزند على ششدانگ یکقطعه 

زمین  بمساحت 200/20 متر مربع .
پالك 1482/36 – على شیربابایى فرزند اسکندر  ششدانگ یکباخانه بمساحت 

183 متر مربع  
پالك 1482/37 – عباسقلى جمالویى  فرزند اســماعیل  ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 205/9 متر مربع   
پالك 1482/38 – موسى صابرى فرزند شکراله  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

82/20 متر مربع.
پالك 1482/39 – موسى صابرى فرزند بهرام ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى   

بمساحت 78/60 متر مربع.
پالك 1482/40 – حســنعلى مشــایخى  فرزند کریم ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 168/9 متر مربع. 
پالك 1482/41 – عبداله سبحانى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

139 متر مربع.
پالك 1482/42– حســنعلى مشایخى فرزند کریم  ششــدانگ یکباب مغازه  

بمساحت 32/20 متر مربع.
پالك 1482/43 – مهدى صابرى جمالویى فرزند شــکراله  ششدانگ یکیاب 

مغازه و فوقانى آن بمساحت 94/7 متر مربع.
پالك 1482/44 – هادى دواشــى جمالوئى  فرزند میرزا ششــدانگ یکباخانه  

بمساحت 300/90 متر مربع.
پالك 1482/45– ابراهیم سوارى فرزند سهراب ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

121/90 متر مربع.
پالك 1482/46 – گشتاســب ســوارى جمالوئى فرزند ســهراب  ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 157/10 متر مربع.
پالك 1482/47 – گشتاســب ســوارى جمالوئى فرزند ســهراب  ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 177/10 متر مربع
پالك 1482/48 – زهرا محمودى باغوحوشــى فرزند فرج اله به نسبت نه حبه 
مشاع و جهانگیر نامداریان فرزند امیرعلى به نســبت 63 حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 220/5 متر مربع
پالك 1482/49 – اکبر رضاوندى فرزند فرج ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

200/75 متر مربع
پالك 1482/50 – صفــى اله  ســوارى جمالوئى فرزند نصراله   ششــدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 199/5 متر مربع
پالك 1482/51 – احمد رمضانى  فرزند على ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

217/30 متر مربع
پالك 1482/52 – حشــمت اله هنرمندفرزند عزت اله ششدانگ یکباب مغازه  

بمساحت 70 متر مربع

پالك 1482/53 – سبزعلى صابرى  جمالوئى فرزند غفور  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 218/10 متر مربع

پــالك 1482/54 – اکبر جمال الدینى فرزند حســن  ششــدانگ یکبابخانه  
بمساحت 85/05 متر مربع

پالك 1482/55 – مصطفى بیگدلى فرزند قادر ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
201/80 متر مربع

پالك 1650/1 – علیرضا معین نجف آبادى فرزند عباسعلى به نسبت سه دانگ 
و سه پنجم دانگ مشاع و مرضیه یوســفى نجف آبادى فرزند حسین به نسبت 
دو دانگ و دو پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکدرب باغ محصور  بمساحت 

509/49 متر مربع
پالك 1987 – مهدى نعمتى  نجف آبادى  فرزند حســن على  ششدانگ یک 

قطعه زمین  بمساحت 173/60 متر مربع
پالك 2010 – سیده فاطمه بیگم حسینى  فرزند سید امراله  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 280/20 متر مربع
پالك 2015 – نریمان صالحى  فرزند نادعلى ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

163/55 متر مربع
پالك 2017 –  قربانعلى موکالنى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

172 متر مربع
پالك 2018 – سید حمید نوریان نجف آبادى  فرزند سید احمد ششدانگ یکدرب 

باغ مشجرو محصوربمساحت 1009/16 متر مربع.
پالك 2020 – علــى اکبر محمدى فرزند اســماعیل  ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت 138/5 متر مربع
پالك 2021 – حیات اله توازهى آخوره باالیى فرزند على  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 131/80 متر مربع.
قطعه 11 نجف آباد

پالك 200/5 – مصطفى دیده بــان نجف آبادى  فرزند محمــد على و خانم 
پریوش جابرى فرزند مرتضى بالسویه ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 214/50 

متر مربع.
 بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز 
گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح 
دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار 
خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت 

به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/1

شماره  م . الف: 353737
             حسین زمانى - ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد 

10/447/

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالك که در سه ماهه سوم سال 1397  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده  و 
یا طبق آراء هیات نظارت ثبت  اصفهان آگهی آنها باید تجدید شود به شرح 

ذیل آگهی می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان:

7981- موقوفه میرزا محمد ربیع ششــدانگ یکباب حجــره انبارواقع در 
تیمچه سراى گلشــن که به موجب دادنامه هاى شــماره 469و470و471 
مورخ 63/3/1 ودادنامه هاى اصالحى شــماره هاى 469و470و471 مورخ 
63/11/30 شعبه اول دادگاه مدنى خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته 
شده است و طبق نظریه شماره 2864-78/4/20 کمیسیون ماده 2 آیین نامه 
ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت 

خود باقى است .

7986- موقوفه میرزا محمد ربیع ششــدانگ یکباب حجره واقع در تیمچه 
سراى گلشــن که به موجب دادنامه هاى شــماره 469و470و471 مورخ 
63/3/1 ودادنامــه هاى اصالحى شــماره هــاى 469و470و471 مورخ 
63/11/30 شعبه اول دادگاه مدنى خاص اصفهان وقفیت ان محرز دانسته 
شده است و طبق نظریه شماره 2864-78/4/20 کمیسیون ماده 2 آیین نامه 
ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات ، آب واراضى موقوفه به وقفیت 

خود باقى است .
9232/12 –اقاى محمدمهدى هادیان فرزند محمد على بشماره شناسنامه 
272 صادره اصفهان و اقاى هاشــم شاهزیدى فرزند ســید صادق بشماره 
شناسنامه 890  بالسویه نسبت به ششــدانگ قطعه زمین پالك 12 فرعى 
از پالك 9232 اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به مســاحت 4/10 متر 
مربع که فعال" ضمیمه پالك 9232/6 گردیده است وبصورت ساختمان در 

آمده است.  
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان:

3837/3 -  آقاى غالمرضا بهزادنژاد فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 966 

صادره اصفهان و خانم زهرا ریخته گر فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 
32039 صادره اصفهان بالسویه ششــدانگ یکباب طویله واقع در بخش 4 

ثبت اصفهان انتقالى طبق سند 57702-92/9/4دفترخانه 113 اصفهان. 
4988- آقایان سید حسین وسید مهدى وسید مصطفى وسید مرتضى وخانم 
ها صدیقه وحشمت وعصمت و عزت ونصرت همگى شجاعى اصفهانى نژاد 
فرزندان سیدرضا به ترتیب به شماره شناسنامه هاى 1041و905و288و53
1و395و1896و527و276و12 هریک از اقایان نسبت به شش حبه و شش- 
سیزدهم حبه وهر یک از خانمها نسبت به سه حبه وسه- سیزدهم حبه مشاع 
از تمامت چهل ودوحبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 

4988 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به مساحت 42/67 متر مربع. 
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کســی  نسبت به 
امالك مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشار به شرح 
ردیف (الف )نود روز و نسبت به ردیف ( ب) سی روز اعتراض خود را کتباً به این 
واحد ثبتی ارسال و ظرف یک ماه دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه صالحه 
نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوي اقامه شده باشد معترض 

باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و 
اعتراضات و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم بال اثر و مطابق 
ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمنًا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود تعیین می گردد 
و در صورت مجلس قید می گردد .همچنین نسبت به ردیف (ج)اشخاصى که 
به ماهیت ملک معترضندظرف مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق 
ارتفاقى معترضند ظرف مدت 30روز ازتاریخ انتشار آگهى مطابق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت اعتراض خودرا کتبا به این واحد ثبتى تسلیم نمایند. این آگهی 
نسبت به ردیف (( الف)) در دو نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ((ب)) 

در یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/1

م الف: 352707
امیر حسین صفائى نائینى-  رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك  

مرکزى اصفهان /10/443 

          آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال1397 اداره ثبت اسناد وامالك منطقه مرکزى اصفهان 
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شــهردارى تودشــک در نظــر دارد باســتناد مصوبــه 
شماره 5/39 /ش- ت مورخ 1397/06/17 شــوراى اسالمى شهر 
تودشک، نســبت به فروش 4 قطعه زمین مســکونى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 

1397/11/23 لغایت 1397/12/06 به شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى و 
مجمع عمومى فوق العاده که در تاریخ 1397/12/12 در ساعات 8 و 11 صبح به آدرس: خیابان 
کاشانى شمالى- خیابان جامى- کوى فاز یک- پالك 4 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.

الف) دستورجلسه مجمع عمومى فوق العاده :
تغییر آدرس شرکت

ب) دستور جلسه مجمع عمومى عادى:
انتخاب مدیران- انتخاب بازرسان- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده آگهى مزایده (نوبت چهارم)
شرکت سبزگستر آفرینش سهامى خاص ثبت شده به شماره 

38567 اصفهان و شناسه ملى 10260561809 

رئیس هیئت مدیره (دعوت کننده)محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ دوم

در تاریخ لیگ برتر فقط یک بازیکن است که در 18 دوره این 
رقابت ها بازى کرده؛ مهدى رحمتى کاپیتان استقاللى ها، 
تنها بازیکنى است که در تمام ادوار رقابت هاى لیگ برتر به 
میدان رفته است. دروازه بان اسبق تیم ملى عالوه بر اینکه 
تنها بازیکنى است که در 18 دوره  رقابت هاى لیگ برتر بازى 
کرده، رکورددار تعداد بازى در لیگ برتر هم است. پیش از 
رحمتى، ابراهیم صادقى، بازیکن وفادار سایپا رکورددار بازى 
در لیگ برتر بود. کاپیتان استقاللى ها حاال با 439 بازى در 
لیگ برتر از رکورد 437 بــازى صادقى در لیگ عبور کرده 
و رکورددار بازى در لیگ برتر فوتبال ایران شــده است. به 
بهانه  اینکه رحمتى رکورددار بازى در تاریخ لیگ برتر شده، 

روزهاى خوب او در فوتبال را مرور کرده ایم.
مهدى رحمتى براى گذراندن خدمت ســربازى در آخرین 
دوره لیگ آزادگان راهى تیم فجرسپاســى شیراز شد. او در 
دومین فصل حضورش در فجــر و در اولین دوره لیگ برتر 
براى نماینده شــیراز به میدان رفت. رحمتى در هفته نهم 
آن فصل جایى که فجر به مصاف اســتقالل رشتى رفت 
که زنده یاد ناصر حجازى هدایت آن تیم را بر عهده داشت، 
چهره شد. او در آن بازى موفق شد دروازه  تیمش را بسته نگه 
دارد. پس از آن بازى، حجازى از رحمتى به عنوان دروازه بانى 
بزرگ براى آینده ایران نام برد و البته در چند برنامه تلویزیونى 
حرف خود را تکرار کرد. رحمتى تا لیگ سوم در فجرسپاسى 
حضور داشت و در این مدت قهرمانى جام حذفى را همراه این 
تیم به دست آورد. سپاهان قدرت جدید آن روزهاى فوتبال 
ایران، مقصد بعدى رحمتى بود. رحمتى جوان در کنار کمیل 
سوسکو، سنگربانان اصلى زردپوشان اصفهانى در آن فصل 

بودند. درخشش رحمتى در آن سال ها باعث باز شدن 
درهاى تیم ملى به روى این بازیکن شــد و او 

اولین بازى ملى خود را در بازى هاى غرب 
آسیا انجام داد.

اولین دوره حضور رحمتى در سپاهان 
بیش از یک فصل طول نکشــید و 
او در لیگ پنجم بــه تیم محبوبش 
استقالل پیوست. رحمتى در آن دوره 
رقیب قدرتمندى به نام وحید طالب لو 
داشت و حضور در دروازه آبى پوشان 
بین او و طالب لو تقســیم مى شد که 
البته سهم طالب لو، بیشتر از رحمتى 

بود. رحمتى همراه با اســتقالل در آن 
فصل به اولین قهرمانــى خود در لیگ 

برتر رسید. در فصل بعد وضعیت رقابت 
بین طالب لو و رحمتى به همان منوال ادامه 
داشت تا اینکه در دربى به رحمتى فرصت 
بزرگى داده شد تا با درخشش در این بازى 
تبدیل به دروازه بان اول استقالل شود. این 

فرصت اما براى رحمتى تبدیل به تهدید شد؛ 
دروازه  استقالل روى اشــتباه او از نزدیکى نقطه 

کرنر باز شد و نهایتاً استقالل بازنده از زمین خارج شد. نمایش 
ضعیف رحمتى در دربى، این بازیکــن را تا ده بازى به روى 
نیمکت تبعید کرد. رحمتــى در آن فصل تنها 9 بازى انجام 
داد و یک کلین شیت داشــت تا ضعیف ترین فصل دوران 
بازیگرى اش ثبت شــود. او در پایان فصل، دیگر جایى در 
استقالل نداشت و مجبور شد در لیگ هفتم به مس کرمان 
که دومین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه مى کرد، 
بپیوندد. رفتن از استقالل به مس نوعى سقوط آزاد محسوب 
مى شد ولى باعث احیاى رحمتى شد؛ این دروازه بان تبدیل 
به دروازه بان اول ایران شــد و شــماره یک تیم ملى را به 

دست آورد.
ســپاهان لیگ نهم یکى از پرســتاره ترین تیم هاى تاریخ 

لیگ برتر بود و براى قهرمانى مجموعه اى از بهترین ها را 
در کنار هم قرار داد که یکــى از آنها مهدى رحمتى بود که 
براى سومین بار شاگرد قلعه نویى شد. طبق اخبار آن روزها، 
رحمتى گران ترین بازیکن آن سال ها بود. رحمتى با سپاهان 

دو دوره قهرمان لیگ شد.
در لیگ یازدهم نوبت فتح ا...  زاده بود که استقالل را تبدیل به 
تیمى کهکشانى کرده و ستارگان فوتبال ایران را در این تیم 
جمع کند. مهدى رحمتى هم در آن فصل به استقالل برگشت 
و دیگر خبرى از رقیــب جدى هم در این تیــم نبود و این 
دروازه بان به تنهایى از دروازه  آبى پوشان پایتخت محافظت 
مى کرد. استقالل در آن فصل در لیگ توفیقى نداشت ولى در 
جام حذفى به قهرمانى رسید. مهدى رحمتى در بازى فینال 
پیراهن ناصر حجازى که از طرف خانواده حجازى به او اهدا 

شده بود را به تن کرد که سر و صداى زیادى به پا کرد.
در لیگ دوازدهم امیر قلعه نویى به اســتقالل بازگشــت و 
رحمتى براى چهارمین بار در کنار این مربى قهرمانى لیگ 
را به دست آورد. رحمتى در این مقطع به یک بازیکن غیر 
قابل جایگزین در مسابقات ملى و باشگاهى تبدیل شده 
بود و هیچ مربى اى حاضر نبود که حتى براى یک بازى 
هم رحمتى را روى نیمکت بگذارد و با 119 بازى پیاپى 
رکورددار بیشــترین تعداد بازى متوالى در تاریخ لیگ 
برتر هم شد. به جز این حضور مستمر، بازى در تیم ملى 
و لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا این دروازه بان رکورددار 
دروازه بانى در تیم ملى و حضور در لیگ قهرمانان آسیا شود.

در این سال ها دو اتفاق مسیر زندگى حرفه اى رحمتى را تحت 
تأثیر قرار داد. در یکم بهمن ماه سال 1391 مهدى رحمتى در 
نامه اى از خداحافظى موقت خود از تیم ملى خبر داد ولى این 
خداحافظى موقت تبدیل به طوالنى ترین خداحافظى موقت 
تاریخ شد و پس از آن کارلوس کى روش درهاى تیم ملى را به 
روى او بست و درخشش رحمتى در بازى هاى باشگاهى هم 

باعث بازگشت او نشد.
در پایان لیگ سیزدهم مهدى رحمتى با امیر قلعه نویى دچار 
اختالف شد تا در لیگ چهاردهم جایى در جمع آبى پوشان 
پایتخت نداشته باشد. در لیگ چهاردهم این دروازه بان 

در پایان فصل همراه با به پیکان پیوســت. پیکان 

رحمتى در رده ماقبل آخــر قرار گرفت تا ایــن دروازه بان 
پرافتخار، سقوط به لیگ یک را هم در کارنامه خود ببیند.

در لیگ پانزدهم با رفتن قلعه نویى از اســتقالل، رحمتى 
براى سومین بار به این تیم پیوست و تا اوایل لیگ هفدهم 
بى رقیب دروازه بان اول استقالل بود. اما در هفته ششم آن 
فصل منصوریان که به همراه استقالل از نظر نتیجه گیرى 
به روزهاى بحرانى رســیده بود، رحمتى را نیمکت نشین 
کرد و حســین حسینى دروازه بان اســتقالل شد. حضور 
منصوریان پس از آن تصمیم در اســتقالل چندان طول 
نکشــید و وینفرد شــفر جانشین او شــد. پیرمرد آلمانى 
هم تمایلى به تغییر در درون دروازه نداشــت و حســین 
حســینى که مدت ها منتظر فرصت براى درخشش بود، 
از این فرصت نهایت اســتفاده را کرد و توانســت رکورد 
بسته نگهداشتن دروازه در تاریخ فوتبال ایران را بشکند. 
مهدى رحمتى هم که ســالیان ســال از طرف هواداران 
استقالل ملقب به عقاب آسیا شده بود، روى نیمکت شاهد 
رکوردشکنى رقیب خود و اعطاى لقب عقاب آسیا از سوى 
هواداران به حســینى بود. با وجود درخشش حسینى، آن 
فصل براى رحمتى خالى از افتخار نبود و توانست قهرمان 
جام حذفى شود. این اولین بارى بود که رحمتى به عنوان 

کاپیتان جام قهرمانى را باالى سر برد.
در لیگ هفدهم پس از 11 سال تعداد بازى رحمتى در یک 
فصل بیش از انگشتان دو دست نشد و گمان این مى رفت 
که دوران بازى رحمتى در استقالل به پایان رسیده است ولى 
در ابتداى لیگ هجدهم حسین حسینى به دلیل مصدومیت 
چند بازى نخست را از دست داد و این بار نوبت رحمتى بود که 
از این فرصت استفاده کرده و پیراهن شماره یک استقالل 
را مجــدداً از آن خود کند. او با ادامه حضــور خود در دروازه 
استقالل رکورددار بیشترین تعداد بازى در تاریخ لیگ برتر 
شد. مهدى رحمتى از 540 هفته ممکن (بدون احتساب بازى 
عقب افتاده با ذوب آهن) در 439 هفته حضور داشته و تنها 

101 بازى را از دست داده است.
مهدى رحمتى بــا 439 بازى بیشــترین تعداد بازى 
در لیگ برتر را دارد. او با 180 کلین شــیت، رکورددار 
کلین شیت در لیگ هم است. رحمتى در تاریخ فوتبال 
ایران در بیــن دروازه بان هاى تیم ملــى، با 74 بازى 
بیشــترین تعداد بازى ملى را در اختیــار دارد. او با 32 
کلین شیت در تیم ملى، رکورددار کلین شیت هم است. 
رحمتى در تاریخ لیگ برتر بیشــتر از هر دروازه بان 
دیگرى پنالتى گرفتــه. در بین دروازه بانان ایرانى، 
او رکوردار کلین شیت در لیگ قهرمانان آسیاست. 
کاپیتان استقاللى ها با 9 کلین شــیت رکورددار 
کلین شــیت در دربى هم اســت. مهدى رحمتى 
اولین دروازه بانى اســت که در لیگ برتر پنالتى از 
دســت داده؛ او در لیگ دوم در بازى فجر سپاســى 
مقابل صنعت نفت آبادان نتوانست دروازه صنعت نفت 

آبادان را از روى نقطه  پنالتى باز کند.

مهدى رحمتى چگونه در لیگ برتر تاریخ ساز شد؟

همه چیز از تعریف حجازى آغاز شد

حاال همه در انتظار نیمه نهایى پــر هیجان جام حذفى 
که به نوعى فینال این تورنمنت است در ورزشگاه نقش 

جهان خواهند بود.
 پرسپولیس براى سومین مرتبه متوالى با برانکو به ضربات 
پنالتى جام حذفى رفت و بعد از حذف برابر قشقایى و نفت 
آبادان اما این بار موفق شــد به مرحله بعدى صعود کند 
تا تکلیف مثلث پایانى جام حذفى با حضور پرســپولیس 
مشخص شود. در شــرایطى که داماش گیالن مهمان 
ناخوانده جام حذفى با حضور در فینال مســابقات است، 
پرسپولیس و سپاهان باید در نیمه نهایى در نقش جهان 
اصفهان احتماًال یک فینال زودهنــگام برگزار کنند و 
امیدوار باشــند که نماینده گیالن در فینال خیلى آنها را 

به دردسر نیاندازد.
پرسپولیسى ها بعد از پشت سر گذاشتن سپیدرود و نود 
ارومیه پا به دیدار دشــوار با یکــى از مدعیان لیگ برتر 
گذاشــتند و با کنار زدن پدیده تبدیل به حریف سپاهان 
شــدند تا حاال دو تیم پر هوادار فوتبال ایران که در لیگ 
برتر رقابت جدى براى کسب عنوان قهرمانى دارند، در 

دیدار نیمه نهایى نیز مچ اندازى کنند.
 سعید فتاحى زمان دیدار پرسپولیس و سپاهان را بعد از 
پایان لیگ و ســوم خرداد اعالم کرد و با توجه به حضور 
احتمالى این دو تیم در کــورس قهرمانى تا هفته هاى 
پایانى، دیدار در نیمه نهایى جام حذفى مى تواند دیدارى 
انتقامى براى یکى از این دو تیم باشد و یا شاید تبدیل به 
دیدارى حیثیتى شود تا یکى از این دو تیم فصل را بى جام 
به پایان نرسانند. این دو تیم مدعى البته بر خالف لیگ 
برتر که با قدرتنمایى در کورس هســتند، در جام حذفى 
نمایش هاى نزدیکى داشتند؛ سپاهان دو رقیب قبلى خود 
یعنى مس کرمان و نساجى را با پنالتى و به سختى حذف 
کرد و پرسپولیس برابر نود ارومیه و سپیدرود به زحمت و با 
تک گل روى ضربات ایستگاهى به برترى رسید تا حاال 

شاهد دیدار میان دو تیم باشیم.
در پایان لیگ برتر تکلیف جام حذفى ایران با برگزارى دو 
دیدار مشخص مى شود؛ دیدارى فینال گونه میان دو تیم 
مدعى و آماده فوتبال ایران یعنى سپاهان و پرسپولیس 
و البته یک فینال واقعى میان برنده دیدار نیمه نهایى و 
داماش گیالنیان که براى خلق یک شــگفتى بزرگ در 

فوتبال دنیا کامًال آماده است.
بى صبرانه منتظر دیدار نیمه نهایى این جام هســتیم. 
دیدارى که هر نتیجه اى در آن رخ دهد قطعًا تا هفته ها 

حواشى منحصر به فرد خود را خواهد داشت.

فینال اصلى 
در اصفهان خواهد بود

 کسب 10 امتیاز از چهار مسابقه، نتیجه اى بود که فوالد را 
به حضور در جمع مدعیان کسب سهمیه آسیا امیدوار کرد. 
حاال فوالد از زمان حضور افشین قطبى سه رتبه صعود کرد 
و فاصله اش با اســتقالل را 4 امتیاز کاهش داد. ولى چطور 
قطبى تیمى را که در 14 هفته فقط 15 امتیاز جمع کرده بود، 
متحول کرد و در چهار هفته حضورش روى نیمکت این تیم، 

سه برد و یک تساوى کسب کرد؟
افشــین قطبى بدون اینکه به آرایش این تیم دست بزند، 
تغییرى بنیادى در برنامه تاکتیکى فوالد ایجاد کرد. همچنان 
آرایش غالب فوالد مانند قبل از حضور قطبى، 4-2-3-1 
است. با این تفاوت که قطبى برخالف مربیان قبلى فوالد 
عالقه اى به تملک توپ ندارد. طبق آمار متریکا، فوالد این 
فصل را با مالکیت 57 درصدى مقابل پارس جم اســتارت 
زده بود، در هفته چهارم مالکیت این تیم به 65درصد رسیده 
بود و در بازى مقابل دو تیم قعر جدولى سپیدرود و استقالل 
خوزســتان هم که اوج تملک این تیم بود، آمارى نزدیک 
به 70درصد مالکیت را ثبت کردند. آمارهایى که میانگین 
مالکیت توپ فــوالد را تا قبل از حضور افشــین قطبى به 
51درصد رساند. قطبى اما با حضور روى نیمکت این تیم، 

فلسفه خودش را به این تیم تزریق کرد.
آمار مالکیت فوالد در اولین مسابقه اى که افشین قطبى را 
روى نیمکت داشت، فقط 28درصد بود. فوالدى ها با همین 
مالکیِت حداقلى ولى دو برابر بازیکنان تراکتورسازى شوت 
در چهارچوب زدند تا نشــان دهند کــه برنامه هاى ذهنى 
قطبى را خیلى زود توانستند پیاده کنند. به خصوص اینکه 
نتیجه پایان این مســابقه هم با برد فوالدى ها همراه بود. 
فوالد با مالکیت 31/3 درصدى توانست پارس جم را هم به 
تله بیاندازد و در خانه اش متوقف کند. حریف بعدى قطبى، 
پرســپولیس بود. فوالد در میزبانى از پرسپولیس هم آنقدر 
مهربان بود که 68درصد از زمان مسابقه توپ را به شاگردان 
برانکو داد ولى ضدحمله هاى مهار نشدنى و زهردار مهاجمان 
فوالد، اولین شکست فصل پرسپولیس در لیگ را رقم زد. در 
بازى روز یکشنبه حتى مقابل نفت مسجدسلیمان که جزو 
قعرنشینان جدول مالکیت توپ هست هم فوالد با اختالف 
کمتر از حریف مالک توپ بود و اتفاقاً باز هم با همین فوتبال 
واکنش گرا برنده شــد. دیدارى که فوالدى ها یک پنالتى 
هم خراب کردند و به حریف اجازه ثبت حتى یک شــوت 
در چهارچوب هم ندادند. قطبى نشــان داده که فعًال بهتر 
از هر مربى باشــگاهى مى تواند فوتبال رى اکتیو مبتنى بر 
ضدحمالت را پیاده ســازى کند. برنامه اى که پیشــرفت 

چشمگیرى در فوتبال فوالدى ها به همراه داشته است.

یک مدعى خاموش
 از جنوب

 

موضوع تمدید قرارداد بشار رسن مدت هاست به گوش 
مى رســد اما اتفاقى نمى افتد. بحث تمدید قرارداد بشار  
از دوران حضور حمیدرضا گرشاســبى مطرح شد و تا به 
امروز به سرانجامى نرسیده است. قبل از جام ملت هاى 
آسیا عنوان شــد بعد از اتمام این مســابقات و بازگشت 

هافبک عراقى به ایران بشار به همراه مدیر برنامه هایش 
پاى میز مذاکره با پرسپولیسى ها نشسته و قراردادش را 
تمدید خواهد کرد اما چنین نشــد. بشار رسن با تأخیر به 
ایران بازگشــت و چند تمرین را هم از دست داد تا مورد 
غضب برانکو قرار بگیرد. در ادامــه هم مرد کروات این 
هافبک تکنیکى را روى نیمکت نشاند تا او را بدین ترتیب 

تنبیه کند.
این مسائل به عالوه مشــکالت مالى تیم پرسپولیس 
دســت به دســت هم داد که پروژه تمدید قرارداد بشار 
رسن متوقف شود. در همین راستا شنیدیم یک باشگاه 
از امارات، یک تیم قطــرى و همینطور یک تیم متمول 

شهرســتانى ایران براى جذب بشار رســن ابراز عالقه 
کرده اند. البته این هافبک 22 ساله عالقه دارد فوتبالش 
را در پرسپولیس دنبال کند و اولویتش این تیم است اما 
بى پولى، مشکالت مالى و تالش نکردن مدیران براى 
تمدید قرارداد ممکن اســت باعث جدایى بشــار رسن 
شود. ناگفته پیداست پرسپولیس براى حضور مقتدرانه 
در لیگ قهرمانان آسیا نیاز مبرم به همه مهره هاى خود 
خاصه بشار رسن دارد که از تجربه خوبى در این رقابت ها 
برخوردار است. اگر پرسپولیس دیر بجنبد و یکى دو ماه 
آینده را از دست بدهد شاید سرنوشتى متفاوت براى بشار 

رسن رقم بخورد.

عملیات قطرى- اماراتى براى دلبرى از بشار

کوین کونستانت، هافبک پیشین آث میالن که با هیاهوى 
زیاد به عنوان یکى از مهمترین بازیکنان نقل و انتقاالت 
لیگ برتر به تراکتورسازى آمده بود خیلى زود و در سکوت 

این باشگاه را ترك کرد.
 باشــگاه تراکتورســازى تبریز اعالم کرد قرارداد کوین 

کونستانت به دلیل عدم آمادگى و تشخیص تیم پزشکى 
باشگاه با توافق طرفین به حالت تعلیق درآمد.

هافبک پیشین آث میالن ایتالیا در نقل و انتقاالت زمستانى 
فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر با قراردادى سه و نیم 
ساله به جمع سرخپوشــان تبریزى اضافه شد اما بدون 
اینکه یک دقیقه براى پرشورها بازى کند تراکتورسازى را 
ترك کرد. مسئوالن باشگاه تراکتورسازى تبریز در حالى 
خبر از تعلیق قرارداد این بازیکن دادند که فقط 45 روز از 
عقد قرارداد او گذشــته بود! کونستانت زمانى که باشگاه 
تراکتورسازى تبریز با محمد تقوى قطع همکارى کرده 
بود و سرمربى نداشت به این باشگاه پیوست. در واقع این 

بازیکن بدون آنکه مورد تأیید جرج لیکنز، سرمربى فعلى 
تیم باشد با باشگاه تراکتورسازى قرارداد بست. قراردادى 
که در بوق و کرنا شد تا هیچکس به این موضوع که این 
بازیکن از طریق چه کانالى و بــا تأیید کدام مربى تیم به 
تبریز آمده است، نپردازد. محمدرضا زنوزى، مالک باشگاه 
تراکتورســازى تبریز که در ابتداى فصل این باشــگاه را 
خریدارى کرد عنوان کرد اجازه دخالت به هیچکس را در 
امور فنى تیم نمى دهد و خــودش هم در امور مدیرعامل 
تیم دخالت نخواهد کرد. اما این باشگاه در روزهایى که نه 
مدیرعامل و نه سرمربى داشت با کونستانت قرارداد بست تا 

معلوم شود فاصله بین حرف تا عمل چقدر است!

تق بمب میالنى زنوزى در رفت!

سعید نظرىاحمد خلیلى
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بدانید اى بندگان خدا، شــما و هر چــه از این دنیا از آن شماســت، به همان 
راه مى روید که پیشینیان شما رفته اند. کسانى که عمرهایشان درازتر 
از عمرهاى شــما و خانــه هایشــان آبادتر از خانه هاى شــما و آثارشــان 
ماندگارتر از آثار شــما بــود. آوازهایشــان به خاموشــى گراییــد و باد 
بروتشان فرو نشست و پیکرهایشان فرسوده شد و سراهاشان خالى افتاد 

موال على (ع)و آثارشان مندرس شد. 

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 520 مورخ 97/09/06 و مصوبه 664 مورخ 97/10/30 شوراى اسالمى شهر تعداد 6 پالك زمین در 
فاز 2 منطقه کارگاهى امیرکبیر طالخونچه و تعداد 4 پالك در محله خاراب را به شرح زیر از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید.

مشخصات:

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 700 مورخ 97/10/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد مجموعه ورزشــى جهان پهلوان تختى (شامل 
است خر و سالن ورزشى) را به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده 
عمومى واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 97/12/15 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

شهردارى اژیه به استناد صورتجلسه شماره 90 مورخ 97/06/27 و 45 مورخ 97/09/30 شوراى اسالمى شهر اژیه در نظر دارد 
موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

1- یک دستگاه کامیون کمپرسى ایسوزو شش تن(صفر کیلومتر) تیپ NPR 75 K مدل 1393 به رنگ سفید روغنى به شماره 
پالك 23- 976 ع42 به قیمت پایه 2/400/000/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال)

2- یک واحد مسکونى واقع در چهارراه 15 خرداد به قیمت پایه 1/200/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال)
3- یک قطعه زمین به مســاحت 135 مترمربع واقع در تقاطع خیابان 15 خرداد و خیابان امام حسین(ع) به قیمت پایه هر 

مترمربع 3/750/000 ریال ( سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال).
4- یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع واقع در ضلع غربى بلوار بسیج جنب باسکول به قیمت پایه هر مترمربع 2/000/000 

ریال (دو میلیون ریال)
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1397/12/02 لغایت پایان وقت ادارى روز 11 /1397/12، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

تلفن تماس: 6- 03146502745- واحد امور مالى

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 715 مورخ 97/10/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد کشتارگاه صنعتى دام زرین شهر را به صورت 
اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/12/15 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شوراى اسالمى شهر با 
شماره 49/1286/ش مورخ 97/11/16 نسبت به احداث بیلبوردهاى تبلیغاتى 

سطح شهر با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد آگهى فراخوان 
مى توانند تا روز پنجشــنبه مورخ 97/12/09 به دفتر امور سرمایه گذارى 

شهردارى خمینى شهر واقع در ساختمان مرکزى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33646102 داخلى 164

آگهى تجدید مزایده

آگهى مزایده عمومى

آگهى مزایده عمومى، مرحله اول آگهى مزایده عمومى

آگهى فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار

سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

حسین نظام زاده اژیه - شهردار اژیه میثم محمدى- شهردار  زرین شهر

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

نوبت دوم

نوبت اول

چاپ دوم

111219202223شماره پالك
312/5312/5312/5312/5312/5312/5متراژ

4/500/0004/200/0005/100/0005/100/0004/500/0004/200/000مبلغ کارشناسى هر مترمربع (ریال)
70/312/50065/625/00079/687/50079/687/50070/312/50065/625/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)

فاز 2 منطقه آدرس
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

فاز 2 منطقه 
کارگاهى

703706709710شماره پالك
200200200200متراژ (مترمربع)

1/500/0001/500/0001/500/0001/500/000مبلغ کارشناسى هر مترمربع (ریال)
15/000/00015/000/00015/000/00015/000/000مبلغ سپرده مزایده (ریال)

محله خارابمحله خارابمحله خارابمحله خارابآدرس

1- مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخه 1397/12/09.   2) هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال براى هر پالك زمین به حساب 
ملى سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهردارى طالخونچه.  3) نوع و مبلغ تضمین: 5 درصد مبلغ کارشناسى به صورت نقد واریز به جارى ملى سیبا 3100003303003 
بنام شهردارى طالخونچه یا به صورت ضمانتنامه بانکى به شرح جدول فوق  .4) نشانى محل دریافت اسن اد: طالخونچه ابتداى بلوار امام(ره) ساختمان شهردارى- امور مالى. 

5) تلفن: 52533311- 031 فاکس 52533884- 031.  6) هزینه انتشار آگهى روزنامه: به عهده برنده مزایده مى باشد.

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد : کاالو خدمات مورد نیاز خودبه شرح ذیل را باستـناد قانون 
برگـزاري مناقـصات و آئـین نامه معـامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی از بین تولید کنندگان وفروشندگان 

واجد شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاددهندگان میتواننداسنادمناقصه به شرح فوق راازطریق سایتهاى زیردریافت وحداکثرتاپایان وقت ادارى روزشنبه 
مورخ 1397/12/18 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه همکف  - دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir  سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 32240691-031 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل فرمائید.
جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات فنى و شرح خدمات مناقصه 9713001 با شماره تلفن: 36641051  دفتر نظارت بر فروش 

و وصوِل مطالبات  تماس حاصل فرمائید.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران مى باشد
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (از هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارك فاقد امضاء،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد

* تاریخ بازگشایى پاکتهاى الف ب ج مناقصه شماره 9713001 پس از ارزیابى کیفى اعالم مى گردد.
*ارایه تاییدیه برونسپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  https://www.eepdc.ir  جهت 
به روز رسانى مدارك ثبتى جهت مناقصه شماره 9713001 الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)

آگهی مناقصه عمومی داخلى

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوع موضوع مناقصهردیف
شماره مقدارواحدبرگزارى

مناقصه
تاریخ توزیع 

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

اخرین مهلت 
ارسال پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

ساعت 
مبلغ تضمین برگزاري

خرید  یک دستگاه  1
ذخیره ساز

دو
1971101297/12/011397/12/7عددمرحله

تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه
1397/12/18

صبح   97/12/19
10:30375,000,000

2
جمع آورى تلفن 

ثابت و همراه 
مشترکین 

امورهاى اجرایى 

یک 
116500097130011397/12/11397/12/7مشتركمرحله

تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه
1397/12/18

متعاقبا 
اعالم 
میگردد

-485,000,000

نوبت دوم

نوبت اول

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 120 مورخ 97/08/20 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش اراضى مسکونى از طریق آگهى 
مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقدى و اقساط اقدام نماید. (پرداخت هر نوع 
مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وق ت ادارى 

ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/12/14 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200

آگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

نوبت اول


