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 »سپاهان« و »ذوب آهن« در خط استارت لیگ
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  قطار لیگ هجدهم به راه افتاد؛
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مسئولیت هرگونه حادثه در میدان امام)ره( با شهرداری است
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
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شرکت های بیمه ای در مشکل کامیون داران دخیل هستند
نماینده مردم اردستان:

»آموزش«بهترازتنبیهجوابمیدهد3

  به بهانه اجرای طرح جدید برخورد با راکبان موتورسیکلتی 
که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند  

 امام جمعه اصفهان:

میزانرضایتمردمازخدماتشهرداریبایدمشخصشود

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف 894 میلیارد ریال تخلف ارزی از یک شرکت تجاری
فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند خانوادگی که با ترفند 
ثبت شرکت تجاری به منظور وارد کردن اقالم صنعتی به کشور، اقدام به دریافت 894 

میلیارد ریال ارز با نرخ دولتی کرده و متواری شده بودند، خبر داد.
سردار »مهدی معصوم بیگی« در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه 
با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در ادامه طرح های مقابله 

صفحه 8با مجرمان و اخاللگران اقتصادی و...
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مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان: 

3
بایددرکمترینزمان

پاسخگویمطالباتمردمبود

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:

 افتتاح نخستین »خانه سالمت« 
ویژه دختران در اصفهان

8

روز بدون کاغذ؛
 امروز به احترام درخت ها، بی جهت 

کاغذ مصرف نکنیم

گالری »ارژنگ«
حراج آثار استادان هنرهای 

تجسمی

 5 مرداد الی 22 شهریورماه

سینمایی »شماره 17 سهیال«
 کارگردان:محمود غفاری

سیتی سنتر اصفهان / پردیس 
سینمایی چهارباغ

فیلــم ســینمایی »ســیانور« بــه کارگردانــی 
»بهروزشعیبی«  سال ســاخت 1394 را امروز در 

شبکه »نمایش« می توانید ببینید 

شبکه نمایش/ سینمایی سیانور
امروز ساعت: 23
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»بله، حتما. من همیشــه به آنهایی که فکر 
می کنند ایــن امر غیرممکن اســت یا فکر 
می کنند که افق زمانی، قرن ها و نه ساعت ها، 
خواهد بود، یادآوری می کنم که اوضاع تغییر 
می کند. لحظات تعیین کننده ای وجود دارد. 
وقت هایی وجود دارد که در آنها، اموری اتفاق 
می افتد که غیرمنتظره و پیش بینی نشــده 

هستند. انقالب ما، یکی از آنها خواهد بود.«
اینها بخشی از سخنان وزیر خارجه آمریکاست که در 
رسانه های خارجی فارسی زبان سانسور شد. سانسور 
شد چون مصداق عینی و بارز دخالت در امور داخلی 
یک کشــور و تالش برای براندازی نظام یک کشور 
محسوب می شود. »مایک پمپئو« رسما از وقوع یک 

انقالب آمریکایی در ایران سخن گفته است! 
و همه این تهدیدها و توئیت ها به فاصله چند ساعت 
پس از ســخنرانی اخیر رییس جمهور کشــورمان 
صورت گرفت که در آن به آمریکا هشدار داده بود با 
دم شیر بازی نکند. مایک پومپئو در جمع تعدادی از 
ایرانیان مقیم آمریکا سخنرانی کرد و به شدت از ایران 
انتقاد کرد. عالوه بر این، پومپئو همزمان با سخنرانی 
در جمع ایرانیان، چندین توئیت به زبان های فارسی 
و انگلیسی علیه ایران منتشــر کرد. دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، هم در پاســخ بــه اظهارات 
تهدیدآمیز روحانی، یک توئیت شدیداللحن منتشر 
کرد و ایران را به تحمل تبعات شــدید تهدید کرد. 

تغییر رفتار ایران یا تغییــر رژیم ایران؟ آمریکایی ها 
کدام هــدف را دنبال می کنند؟ اظهــارات مقامات 
ایاالت متحده چنان شفاف و روشن است که نیازی 
به تاویل و تفسیر هم ندارد. آمریکایی ها ادعا می کنند 
که آنها برای تغییر رفتار ایران، به این کشــور فشار 
وارد می کنند. به عنوان نمونه، یکی از مقامات وزارت 
خارجه آمریکا به رویترز گفت: »بیاید واضح باشیم، 
ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما دنبال )ایجاد( تغییر 
در رفتار حکومت ایران هســتیم«. امــا به رغم این 
انکارها، تالش های اخیر آمریکا و تمرکز آنها بر امور 
داخلی ایران، نشــان می دهد که آنها برای تحریک 

مردم به اعتــراض تالش می کنند. ایــن نکته حتی 
در سخنان اخیر روحانی هم به طور تلویحی مطرح 
شــد. روحانی که در جمع رؤســای نمایندگی های 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور سخنرانی 
می کرد، گفت: »آمریکا امروز با اشــتباه محاسباتی 
به دنبال آن است که بر ملت ایران فشار وارد کند تا 
مردم صبور و مقاوم ایران را تبدیل به ملتی اغتشاشگر 
کند تا بگویند آزادی، استقالل و جمهوری اسالمی 
خوب است؛ اما از شرایط خسته شده ایم و هدف آنها 
این اســت که ملت ایران بگوید از آقایی خود خسته 
شــده و بار دیگر هوس نوکری کرده ایــم... . آمریکا 

می خواهد از لحــاظ اقتصادی و روانی فشــار وارد 
کرده و در نهایت آن را تبدیل به آشــوب و اغتشاش 
کند.« حتی وبگاه آمریکایی »واشــینگتن اگزمینر« 
هم صریحا صحت اظهارات روحانی را تایید کرد. این 
وبگاه به نقل از  پومپئو نوشت: »جهان باید به آماده 
شــدن ایرانیان برای شــورش کمک کند«. پومپئو 
طی ســخنرانی در کالیفرنیا، به مسائل ریز ودرشت 
داخلی ایران پرداخت و اظهارات زیادی در این باره 
بیان کــرد. اما ظاهرا یک جمله او در اکثر رســانه ها 
سانسور شــده اســت؛ همان جمالتی که در ابتدای 
مطلب به آن اشاره شــد.  جمله ای که می توان آن را 
به تالش برای مداخله جویی در ایران تفســیر کرد. 
اظهارنظری مناقشــه برانگیز کــه  حکایت از تالش 
 آمریکایی هــا برای یک انقــالب آمریکایی در ایران

 دارد. 
پس از پایان ســخنان پمپئو، مجری مراســم از او 
پرســید: »آیا این واقع گرایانه اســت که فکر شود 
مردم ایران خواهند توانســت دوبــاره در یک آینده 
قابل پیش بینی کنترل کشورشان را به دست گیرند؟« 
پومپئو در پاســخ به این پرسش با تاکید گفت: »بله، 
حتما. من همیشه به آنهایی که فکر می کنند این امر 
غیرممکن است یا فکر می کنند که افق زمانی، قرن ها 
و نه ساعت ها، خواهد بود، یادآوری می کنم که اوضاع 
تغییر می کند. لحظات تعیین کننده ای وجود دارد. 
وقت هایی وجود دارد که در آنها، اموری اتفاق می افتد 
که غیرمنتظره و پیش بینی نشده هستند. انقالب ما، 

یکی از آنها خواهد بود.« 

اروپایی ها متوجه ظرافت 
گفتار روحانی هستند

اروپایی هــا به دلیــل ارتباطــات دیپلماتیک 
دائمی با ایران، شــناخت بهتری در مقایسه با 
آمریکا نســبت به ایران دارند و احتماال متوجه 
هستند که درگیری های کالمی اخیر، صرفا در 
ادامه اختالفات قبلی میان تهران و واشــنگتن 
صورت می گیــرد؛ بنابراین تصــور نمی کنم 
که این جدال های لفظی، تاثیری بر برداشــت 
واقعی کشورهای اروپایی داشــته باشد؛ اما در 
هرحال این بدان معنا نیســت کــه اروپا نگران 
باال رفتن تنش هــا و تاثیــرات احتمالی آن بر 
امنیت در منطقه خلیج فارس نیســت. ضمن 
اینکه اروپایی ها جمالت اخیــر روحانی را که 
نامی از تنگه هرمز نبــرد، مغرضانه و به منظور 
پروپاگاندای ضــد ایرانی تفســیر نمی کنند و 
 متوجــه ظرافت گفتــار رییس جمهــور ایران

 هستند. 
اما اینکــه آنها روی کــدام محورهــا تضمین 
دقیق می دهنــد و در کــدام محورها اختالف 
وجــود دارد، فکر نمی کنم واقعــا تضمینی در 
کار باشــد؛ ما باید همواره این دقت را داشــته 
باشــیم که در روابط میان ملت ها، هیچ توافقی 
نمی   تواند صددرصد معتبر و تضمین شده باشد و 
کشورهای دارای حاکمیت مستقل درنهایت قادر 
به زیرپا گذاشتن تعهدات شان هستند؛ بنابراین 
پیشــنهاد می کنم که هرگز از واژه تضمین در 
روابط خارجی ایران اســتفاده نکنیم که پس از 
نقش برآب شــدن این تصورات واهی بخواهیم 
به خودمان پاسخگو باشــیم. بسته پیشنهادی 
اروپا بسیار ناقص اســت؛ اما این نقص شاید به 
دلیل باال بــودن انتظارات ایران از اروپا باشــد؛ 
انتظاراتی که تا امروز معلوم شــده اســتجابت 
آنها در قامت اتحادیه اروپا نیست. آنها تا حدی 
می توانند با به حرکت درآوردن مقررات مسدود 
کننده، تدارک بســته های مالــی و بانکی و یا 
ارائه پیشــنهاداتی برای همکاری های تجاری، 
ســرمایه گذاری، کشــتیرانی و بیمه تا حدی 
انتظارات ایران را برآورده کنند؛ اما واقعیت این 
است که اروپا در همه این موارد به دلیل ساختار 
قانونی کشــورهای اروپایــی محدودیت هایی 
در برابر فشــار ایاالت متحده دارد. مــا باید با 
این واقعیت بزرگ تــر کنار بیاییــم که ارزش 
 توافق ایران و اروپا بیشــتر سیاســی است و نه
 اقتصــادی.  هدف ایران و کشــورهای اروپایی 
رسیدن به توافقی عملی تا پیش از آغاز تحریم 
های یکجانبه آمریکاســت و به نظر می رســد 
مشکل بزرگی بر ســر راه اراده ایران و اروپا در 
انجام توافقات ضروری وجود ندارد. ایران از اروپا 
انتظار دارد که محدودیت هایش نیز مورد توجه 
قرار بگیرد. توافق ضعیفی که مانع از آن شود که 
دولت ایران، افکار عمومی داخل را متقاعد سازد، 
نمی تواند ایران را به ماندن در برجام تشــویق 
کند؛ حتی اگر متوجه صداقــت اروپا در حفظ 
برجام هم باشــد و اگر بدانیم که اتحادیه اروپا 
قادر به حمایت کامل اقتصادی از برجام نیست 
ولی در عین حال اراده سیاسی واقعی برای حفظ 
آن در برابر تخطی ایاالت متحــده دارد، بازهم 
نمی توانیم با یک توافق ضعیف با اروپا در برجام 
باقی بمانیم. این مسئله درون مایه همه تالش 
های ایران را تشــکیل می دهــد و باید ببینیم 
 که آیا اروپا این پیغام روشــن را درک می کند 

یا نه.
*مدیر برنامه مطالعات جهانی 
مرکز بررسی های استراتژیک

انقالب آمریکایی در ایران؟! معاون سابق وزیر خارجه آمریکا:
ایرانی ها تسلیم نمی شوند

معاون ســابق وزیر خارجه آمریــکا، توئیت 
اخیــر رییس جمهور این کشــور علیه ایران 
را نشــانه ضعف »دونالــد ترامــپ« خواند 
 و تاکید کــرد که ایرانی ها تســلیم نخواهند 

شد.
»وندی شــرمن« در واکنش به توئیت اخیر 
رییس جمهــور این کشــور دربــاره ایران و 
تهدیداتــی که مطرح کرده بــود، تاکید کرد 
که این توئیت بیشــتر از روی ضعف »دونالد 
ترامپ« منتشر شده و ایرانی ها نیز قواعد بازی 

را به خوبی می دانند و تسلیم نخواهند شد.

وزیر دفاع آمریکا:
 ایران خودش را اصالح کند

»جیمز متیس«، وزیر دفــاع آمریکا در یک 
کنفرانس خبری مشترک با »جولی بیشاپ«، 
وزیر خارجه استرالیا، »ماریس پاین«، وزیر 
دفاع این کشــور و »مایک پامپئــو«، وزیر 

خارجه آمریکا شرکت کرد. 
»متیس« گفت: »درباره ایران، فکر می کنم 
آنچه باید مورد بررسی قرار دهیم نفوذ مخربی 
است که ایران به طور دائم در سراسر منطقه 
نشان داده و مهم ترین دلیل ماندن بشار اسد 
قاتل در قدرت این اســت که ایران، پشت او 
ایســتاده، تقویتش کرده و تامین مالی اش 
کرده اســت.« وی در ادامه، ایران را به ایفای 
نقش مخرب در یمــن و بحرین متهم کرد و 
گفت: »وقت آن اســت که ایران خودش را 
اصالح کند و به عنوان یک کشــور مسئول 
از خودش مسئولیت نشــان دهد. نمی توان 
در جایگاه یک ســازمان انقالبی که مصمم 
به صادر کــردن تروریســم و خرابکاری در 
سراسر منطقه اســت کماکان بی مسئولیتی 
نشــان داد. رییس جمهــور اخیــرا ایــن را 
 مشخص کرد که آنها در مسیر نادرستی قرار 

دارند.«

 نیروی نظامی امارات
 وارد افغانستان می شود

فرمانــده ماموریــت پشــتیبانی قاطع در 
افغانستان می گوید که امارات متحده عربی 
می خواهد نیروهای ویــژه اش را برای جنگ 
با داعش به افغانستان بفرستد. ژنرال »جان 
نیکلسون« در نشست خبری با ژنرال جوزف 
ووتل، فرمانــده فرماندهــی مرکزی ارتش 
آمریکا در کابل، داعش را خطرناک دانست و 
تاکید کرد که این گروه در افغانستان جایی 

ندارد.
»ووتــل« نیز در این نشســت خبری درباره 
حضور داعش و چگونگــی ورود اعضای این 
گروه از عراق و ســوریه به افغانستان گفت: 
آمدن داعش از عراق و ســوریه شاید ممکن 
باشد؛ اما ما شــاهد انتقال گسترده داعش و 

جابه جا شدن آنان در افغانستان نبوده ایم. 

فرار سرمایه گذاران سعودی!
نشریه »فاینانشال تایمز« چاپ لندن انگلیس 
در گزارشی نوشت: موج بازداشت شاهزاده ها 
و مسئوالن عربستان که از سوی »محمد بن 
سلمان« به بهانه فساد صورت گرفت، موجب 
شده است، ثروتمندان سعودی در کشورشان 
ســرمایه گذاری نکنند. به گزارش نامه نیوز، 
در ادامــه این گزارش که شــبکه تلویزیونی 
»نبا« وابســته به مخالفان ســعودی بازنشر 
داده، آمده اســت: تجار و ســرمایه گذاران 
برجســته عربســتان از ســرمایه گذاری در 
کشورشــان دوری می کنند؛ چــرا که این 
اقدام مقام هــای ریاض موجــب بی رونقی 
 بــازار کســب و کار و امــور تجاری شــده 

است.

حسین مقصودی
نماینده مجلس:

احمد توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما 
به عنوان مسئول سازمان دیده بان شفافیت چه اقدام 
عملی برای جلوگیری از تخلفات موسســاتی مثل 
موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج انجام داده اید، 
گفت: اتفاقــا در زمانی که نماینــده مجلس بودم با 
تذکرات فراوانی که داده شد موجب دستگیری آقای 

»میرعلی« مالک موسسه ثامن الحجج شدم.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اندوخته و 
دارایی این موسســه جبران طلب سپرده گذاران را 
می کند، تاکید کرد: االن من با شما هم عقیده هستم 
که به قدری ثروت اندوخته اند کــه توان پرداخت 

مطالبات مردم و سپرده گذاران را داشته باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: در تیر ماه سال 
93 با رای گیری انجام شده )در شورای پول و اعتبار 
که آن زمان بنده نیز عضو آن بودم( با تعداد باالی رای 

تصمیم بر انحالل موسسه ثامن الحجج گرفته شد.
وی افزود: اما با تعلل بانک مرکزی این فرصت فراهم 
شد تا اینکه انحالل در دی ماه 94 انجام شود یعنی با 

تاخیر 18 ماهه این اتفاق افتاد.

 من باعث دستگیری مدیر 
موسسه ثامن الحجج شدم

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

عکس  روز 

تصویری از خودروی 
حجت االسالم رییسی

نظام سقوط کند، به گلستان نمی رسیم

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی  کشور، 
گفت: ابرچالــش های اقتصادی، زیســت 
محیطی، سیاسی ، فساد اداری و اقتصادی 
با حضور جوانان درپست های مدیریتی حل 
می شود. حسین مقصودی، نماینده مجلس 
با اشاره به تصویب ماده واحده طرح منع به 
کارگیری بازنشســتگان در مجلس، گفت: 
درحــال حاضر 1200 مدیر بازنشســته در 
پســت های مدیریتی فعالیت می کنند، در 
اینکه از تجربیات این افراد باید استفاده کرد 
هیچ شکی وجود ندارد؛ اما جوانان بسیاری 
هم اکنون بیکار هســتند که باید از آنها در 
این پست ها استفاده کرد. وی با بیان اینکه 
دولت باید هرچه سریع تر اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان را با جدیت پیگیری 
کند، افزود: دولت دو ماه بــرای اجرای این 

قانون فرصت دارد. 

1200 مدیر بازنشسته در 
پست های مدیریتی هستند!

اصغر سلیمی
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: 

یک عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
تاکید کرد که اکنون دیگر زمان حرف زدن گذشته 
است، مسئوالن باید آستین ها را باال زده و وارد بازار 
شــوند، اگر کاری انجام دادند بعــد از آن به مردم 

اطالع رسانی کنند.
معصومه آقاپور درباره لزوم اطالع رســانی به موقع 
مســئوالن از شــرایط کلی و اقدامات شان جهت 
شکســتن التهاب بــازار، اظهار داشــت: معتقدم 
مسئوالن به جای اطالع رســانی مردم باید وارد فاز 
اقدام و عمل شــوند چون امنیت روانی اقتصادی 
در جامعه متزلزل شده است. وی افزود: در شرایط 
فعلی باید مسئوالن این ضرب المثل معروف »کم 
گوی و گزیده گوی چون در« را عملیاتی کنند. مردم 
می خواهند در بازار ثبات ایجاد شود، دیگر گردگویی 
جایی ندارد، اکنون زمان عمل اســت. نایب رییس 
فراکسیون زنان خاطرنشــان کرد: مسئوالن باید 
از فاز حرف زدن بیرون آمده، آســتین ها را باال زده 
و وارد بازار شــوند. نیازی هم نیست که بگویند چه 

کاری کرده و چه کاری نکرده اند. 

مسئوالن به جای حرف زدن 
آستین ها را باال بزنند

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی:

سخنگوی کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
کشــور گفت: در مســائل مربوط به امنیت 
ملی و مســائلی که منافع ملی را تحت تاثیر 
 قرار می دهــد بایــد صدایی واحد داشــته

 باشیم.
اصغر ســلیمی با اشــاره به موضــع رییس 
جمهور نسبت به آمریکا در همایش رؤسای 
نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران در 
خارج از کشور، اظهار داشت: انتظار ما از رییس 
جمهور همین اعالم موضع بود. در قرآن نیز 
اشاره شده که با دشمنان باید با شدت برخورد 

کرد و با دوستان مهربان باشیم.
وی در ادامه گفت: صحبت های آقای رییس 
جمهور با صحبت های مقــام معظم رهبری 
در یک مسیر بود و می تواند منجر به وحدت و 
همدلی در کشور شود. ما باید بتوانیم در بین 

خودمان مشکالت را حل کنیم.

 یکصدایی
 مشکالت را حل می کند

پیشخوان

بین الملل

ســایت خبری تحلیلی »نشنال اینترست« به بررسی سه »سالح 
مرگبار« که ایــران می تواند از آنها در تقابــل احتمالی با آمریکا 

استفاده کند، پرداخته است. 
»نشنال اینترست« نوشــته بعد از دوران جنگ ســرد، اگر کره 
شمالی را اســتثنا در نظر بگیریم می توان گفت که هیچ کشوری 
به اندازه ایران، ایــاالت متحده آمریکا را به چالش نکشــیده؛ از 

خاورمیانه )آسیای غربی( گرفته تا آسیای مرکزی و تا آمریکای 
التین ایران هیچ فرصتی را برای مقابله با آمریکا و محدود کردن 

نفوذ این کشور از دست نداده است.
این رسانه آمریکایی نوشته ایران برای جبران برتری های آمریکا 
در زمینه بودجه نظامی، محور دکترین نظامی خود را بازداری بر 
اساس ســه نوع توانمندی قرار داده است: زرادخانه  موشک های 

بالستیک، جنگ دریایی نامتقارن )به ویژه تهدید به بستن تنگه 
هرمز( و ارتباط با گروه های نظامی غیردولتی. طبق این تحلیل، 
با آنکه بسیاری از ســامانه های نظامی برای اجرای این دکترین 

درکارند، چهار توانمندی  زیر اهمیت ویژه ای در این راستا دارند:
موشک سجیل ، زیردریایی های کالس غدیر، موشک خلیج فارس 

و حزب ا... لبنان .

»نشنال اینترست« مطرح کرد:
روایت سایت آمریکایی از ۴ توانمندی نظامی ایران مقابل آمریکا

 به بهانه اظهارنظر مناقشه برانگیز و جنجالی »پمپئو« که سانسور شد؛

چهره ها

نرفته برمی گرده؟!
باالخره بعد از هفته ها گمانه زنی درباره ترمیم کابینه حسن روحانی، اولین زمزمه های تغییر به گوش رسید 
و قرار است طی روزهای آتی »ســیف« با بانک مرکزی خداحافظی کند؛ اما شــنیده ها حکایت دارد که فرد 
جایگزین، عبدالناصر همتی، مدیر کل پیشین بیمه مرکزی است که به تازگی حکم سفارت چین برای او زده 
شده و همین چند روز پیش پس از یک دوره غیبت طوالنی و بی ســفیر ماندن سفارتخانه ایران، تهران را به 
مقصد پکن ترک کرد. اواخر خردادماه بود که منابع آگاه و رسانه ها، از تغییر»علی اصغر خاجی« سفیر ایران در 
چین با »عبدالناصر همتی« رییس کل بیمه مرکزی خبر دادند و نامه خداحافظی سفیر در تاریخ 31 خرداد 97 
روی سایت سفارت قرار گرفت. حاال هنوز عرق »عبدالناصر همتی«  از پرواز طوالنی تهران پکن خشک نشده، 
به نظر می رسد حکم دیگری برایش زده خواهد شد تا یکی از راهبردی ترین سفارتخانه های ایران در شرایط 

فعلی، برای چند هفته دیگر هم بدون سفیر بماند.

نظام سقوط کند، به گلستان نمی رسیم
صادق زیباکالم، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه تهران  در صفحه اینســتاگرامش درباره هجوم هجمه ها 
علیه خود نکته ای نوشت و از کســانی که وی را در مقابل این توهین ها تنها گذاشته اند، گالیه کرد: »این 
 هم حکایتی است که بســیاری از اصالح طلبان و اصحاب رسانه که شــاهد این حجم حمله و فحاشی به 
 من  هستند که چرا گفته ام »ســرنگونی نظام  لزوما باعث پیشرفت کشــور نمی شود«، شاکی شده اند.« 
به تازگی براســاس ویدئوی کوتاهی که منتشر شده اســت، صادق زیبا کالم در شبکه معاند »من و تو« 
گفته بود: »به این انقالب 98/5 درصد مردم رای داده اند. این گلســتانی که آقایان دارند تصویر می کنند 
و تنها مشکل و مانع رســیدن به این گلســتان را حاکمیت جمهوری اســالمی ایران می خوانند، بنابر 
 دالیلی که دارم، معتقدم ما به گلســتان نخواهیم رســید، اگر این نظام ســقوط کند ، به عراق و سوریه

 می رسیم.«
بین الملل

تنگه وحدت

رسوایی و عذرخواهی

مــچ گیــری از ابتذال 
خودرویی

بانک؟ آستان قدس؟

دیوان الهه خواب ترامپ را 
آشفته کرد

دیاکو حسینی*

موشک ها در راه است دبی، 
ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید

سارا بهرامی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2473 | July  26,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



مزایده؛ مبنای قیمت گذاری غرفه های میدان 
میوه

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 »فرهنگ مالیاتی« 
زمینه ساز شکوفایی اقتصادی

الزم به ذکر اســت، اگرچه اراده و خواست مردم، 
عمده ترین نقش را در اجــرای قانون مالیات ها 
ایفا می کند، موثرترین عامل موفقیت در اجرای 
این قوانین، همان فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد 
بود. همچنین نظام مالیاتی بدون اعتالی فرهنگ 
مالیاتی و پذیرش آن از ســوی مودیان مالیاتی 
کارایی و اثربخشی مناسبی نخواهد داشت . الزم 
اســت با گســترش فرهنگ مالیاتی در جامعه و 
شناســایی اهمیت آن در توزیــع درآمد و ایجاد 
عدالت اجتماعــی و از میان بــردن فاصله های 

طبقاتی ، مالیات جایگزین پول نفت شود .
از طرف دیگــر، ایجاد و تغییــر فرهنگ به زمان 
نیاز دارد. بایــد در جامعه این باور ایجاد شــود 
که هر نســلی مکلف اســت در دوره حیات خود 
هزینه های اداره امور کشــور را خود تامین کند. 
برای ایجاد این فرهنگ باید زمینه ای فراهم شود 
 تا مردم با اطمینان و با مشارکت ملی وارد عرصه

 فعالیت های اقتصادی شوند.

نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی 
نویدبخش آینده ای روشن

توجه به لزوم پرداخت مالیــات به عنوان یک امر 
فردی و اجتماعی، اهمیت بسزایی دارد. اما از آنجا 
که ترویج مالیات، نیازمنــد آگاهی آحاد مردم با 
مسئله مالیات و نقش آن در اقتصاد ملی است لذا با 
اشاعه فرهنگ مالیاتی عمیق و گسترده، می توان 
پرداخت مالیات را در جامعه نهادینه کرد.به بیان 
دیگر »باور عمومی« مهم ترین پشــتوانه اجرای 
سیاســت های اقتصادی اســت و بدون آن نمی 
توان به کارایی و اثربخشی مطلوب سیاست های 
اجرایی امیدوار بود. مردم باید به این باور برسند 
که دولت براساس سیاست های اقتصادی کارآمد 
با بهره گیری از نظام آمــاری علمی، مالیات های 
جمع آوری شــده را به صورت کاالهای عمومی و 
خدمات رفاهی در اختیار عموم مردم قرار می دهد.

فرهنگ ســازی هر مقوله ای دارای ابعاد وسیعی 
اســت؛ به ویژه اگر این موضوع، اقتصادی و از نوع 
مالیاتی باشد، پیچیده تر و گسترده تر خواهد بود.

بازار

صندوق فروشگاهی

مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان: 
باید درکمترین زمان 

پاسخگوی مطالبات مردم بود
 نخستین نشســت کارگروه شــماره 5 معاونان 
خدمات مشترکان شــرکت های آبفای شهری 
به میزبانی اصفهان برگزار شد.در این نشست که 
معاونان خدمات مشترکان و درآمد شرکت های 
آب و فاضالب اصفهان، کاشان، یزد، مرکزی، قم، 
لرستان و چهار محال و بختیاری حضور داشتند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در این نشست بر 
شناسایی نقاط قوت و ضعف آیین نامه عملیاتی 
شــرکت های آب و فاضالب تاکید کرد و گفت: 
اعضای این کارگروه ها باید با استفاده از نظرات 
کارشناسان حقوقی، نسبت به بازنگری و ویرایش 
آیین نامه عملیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات 

روز جامعه اقدام کنند.
»هاشم امینی« با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
مردم از طریق رســانه ها و شبکه های اجتماعی 
مطالبه گر شده و مسائل را رصد می کنند، گفت: 
بر این اســاس باید در کمترین زمان پاسخگوی 
مطالبات مــردم بود با اســتفاده از فناوری های 
جدید و اســتفاده از یک نرم افزار واحد در سطح 
کشور برای ارائه خدمات 23گانه شرکت های آب 

و فاضالب. 
وی نیروی انســانی را مهم ترین ســرمایه یک 
سازمان دانست و ضمن تاکید بر آموزش مداوم 
کارکنان گفت: تفاوت حوزه مشــترکان با سایر 
بخش ها در این است که دانش پدیدآمده در این 
حوزه، یک دانش آکادمیک و دانشگاهی نیست و 
به مرور زمان و بر اثر تجربه به دست آمده است.

معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفای استان 
اصفهان، از کمبود آب و کاهش درآمد به عنوان 
دو چالش اساسی شــرکت های آبفا نام برد و بر 
پیمایش انشعابات و شناسایی انشعابات غیرمجاز، 
افزایش فروش انشــعاب فاضالب و اســتفاده از 
ظرفیت ماده 11 و تبصره 3 برای جبران کاهش 

درآمدها تاکید کرد.

رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان:
دامپروری نیازمند اجرای 

قوانین حمایتی است
رییــس اتحادیه دامــداران اســتان اصفهان با 
بیان اینکه درحال حاضــر پرواربندی دام انجام 
نمی شــود، گفت: بخش دامپــروی در صورت 
اجرای قوانیــن حمایتی ســال 88 کمتر دچار 
مشکل می شد.»موســی رهنمایی« درخصوص 
کاهش تعداد مراکز دامپروی در استان اصفهان، 
اظهار کرد: فعال پرواربندی دام انجام نمی شود. به 
عنوان مثال در گاوداری شــخصی خود، به علت 
گرانی علوفه و نبود صرفه اقتصادی، پرواربندی 
حدود 200 راس گاو انجام نمی شود؛ اما بهترین 
راهکار برای خروج از این معضل، اجرای قوانین 
حمایتی اســت. او با بیان اینکه عالوه بر قوانین 
خاص حمایتی بخش دامپروری، در صدر قانون 
اساســی حمایت از بخش دامپروی عنوان شده 
اســت، افزود: قانون گذار برای اجرای هر قانون 
کالن اقتصادی، صنوف مختلــف را برای مصون 
ماندن از خسارات احتمالی بررسی می کند و در 
صورت اجرای قوانین تثبیت شده نظام دامپروری 
و افزایش بهره وری در سال 88، بخش دامپروری 

کمتر دچار مشکل می شد. 

نماینده مردم اردستان:
شرکت های بیمه ای در مشکل 

کامیون داران دخیل هستند
نماینده مردم اردســتان گفت: کامیون داران در 
خصوص شــرکت های بیمه ای، مشکالتی دارند 
که مجموع مطالبات آن ها به حق است که وزارت 
راه و شهرســازی باید تصمیمات الزم را در این 
خصوص اتخاذ کند.»سیدصادق طباطبائی نژاد« 
در رابطه با مطالبات کامیــون داران اظهار کرد: 
مدیریت حمل و نقل در کشــور باید بهتر عمل 
کند؛ کسانی که در حمل ونقل کار می کنند باید 
حق و حقوق اولیه خود را به دســت آوردند، زیرا 
این گروه با بیشــترین زحمت، کمترین استفاده 
را می برند، از همین رو مطالبــات کامیون داران 
بجاســت.او با بیان اینکه در کشورهای همسایه 
مانند »ترکیه« در رابطه بــا حمل و نقل برخورد 
خیلی بهتری می شــود، بیان کرد: کامیون داران 
درخصوص شرکت های بیمه ای مشکالتی دارند 
که مجموع مطالبات آن ها به حق است. مجلس 
به تنهایی در این موضوع دخیل نیست و بسیاری 
از شــرکت های خصوصی تاثیرگذار هستند که 
 باید تصمیمــات الزم را در ایــن خصوص اتخاذ 

کند. 

صندوق فروشگاهی 
POS لمسی سم فور 
SPT-4800 اس مدل

 3,995,000
تومان

پایانه فروش پکس 
مدل D 210 کمبو

 1,950,000
تومان

پایانه فروش هوشمند 
E500 پکس مدل

 4,700,000
تومان

مرضیه محب رسول

فشــارهای وارده بر دولت، کار خود را کرد. پس از 
روزها  گمانه زنی و مطرح شدن اسامی افراد مختلف، 
نخستین تغییر در تیم اقتصادی دولت کلید خورد 
و »عبدالناصر همتی« جایگزین »ولی ا... سیف« و 
به عنوان رییس بانک مرکزی از سوی هیئت دولت 
منصوب شد. همتی در حالی به این سمت گماشته 
شد که قرار بود به عنوان سفیر ایران در چین به این 

کشور برود.
همتی کیست؟

»عبدالناصر همتی« دانشــیار دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه تهران اســت و یکی از معدود اســاتید 
تدریس کننده »اقتصــاد کالن« و »اقتصاد انرژی« 

در دانشگاه های ایران است.
 او با 61سال سن، درجه دکترای اقتصاد خود را در 
سال 13۷2 از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با 
حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرده است. همتی 
دارای تالیفــات و پژوهش های زیادی در رشــته 
اقتصاد اســت که مهم ترین آن ها کتــاب »اقتصاد 
کالن، مقدمه ای بر سیاست های پولی و مالی« است.

 این کتاب یکی از پرتیراژترین کتاب های دانشگاهی 
اقتصاد با چهار بار تجدید چاپ محسوب می شود. 

کتاب های »توسعه اقتصادی«، »مشکالت اقتصادی 
جهان سوم« و »اقتصاد نفت« نیز از تالیفات اوست. 
وی چندین کتاب ترجمه و ده ها مقاله علمی که در 
نشریات و کنفرانس های بین المللی ارائه کرده است 

در کارنامه خود دارد.
همتی در دوره مســئولیت »حســن روحانی« در 
شــورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو 

کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود.
همتی، در آغــاز دوران ریاســت جمهوری رییس 
دولت اصالحات، پیشنهاد اولیه تاسیس »صندوق 
ذخیــره ارزی« را که بعدا به نام »حســاب ذخیره 

ارزی« نام گرفت، ارائه داد.
 او تاکنــون مدیریت موفق برخــی از بزرگ ترین 
بانک های کشــور از جمله »ملی« و »ســینا« را بر 

عهده داشته است.

وی پیــش از ایــن و در 
سال 1392 نیز به عنوان 
کاندید ریاســت بر بانک 

مرکزی معرفی شده بود.
مرد روزهای سخت 
به بانک مرکزی می رود

از ســال 1339 تاکنون 
 1۷ مرکــزی  بانــک 

رییس کل را به خود دیده که هرکدام سیاست ها و 
عقاید متفاوتی در خصوص بانکداری و بازار پولی و 
ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران 
در سال های مختلف شــاهد وقایع متفاوت ارزی و 

پولی باشد.
رییس جدید این نهاد پولی، اما فردی با بار علمی- 
اقتصادی باالست. همتی را می توان »مرد روزهای 

سخت بانکی« کشور نامید.
وی بارها در موقعیت های حســاس به سمت هایی 
گمارده شــده که التهاب و موقعیت های دشوار در 

آنها وجود داشته است.
همتی پس از برکناری رییس بیمه مرکزی ایران به 

دلیل پرونده ای موسوم به 
»حقوق هــای نجومی«، 

جایگزین وی شد.
پیــش از آن نیــز همتی 
توانسته بود با خارج کردن 
بانک ســینا از فهرســت 
تحریم های اتحادیه اروپا، 
این بانک را بــار دیگر از 

ورشکستگی و بحران نجات دهد.
اقتصاد ایران، چشــم انتظار تدبیر بانک 

مرکزی
همتی در حالی بر صندلی ریاست بانک مرکزی که 
یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی ایران اســت، 
تکیه می زنــد که به ادعای برخی از کارشناســان، 
بخش بزرگی از اوضاع نابه ســامان امروز اقتصاد در 
کشور، به دلیل سیاست گذاری های  اشتباه رییس 

بانک مرکزی و در کل تیم اقتصادی دولت است.
 اگر چه شــرایط امروز اقتصاد دشــوار است؛ اما در 
همین شرایط، کارشناســان اقتصادی می گویند: 
الزم است بانک مرکزی اســتقالل خود را به دست 

آورده و وابسته به دولت نباشد.
 این درحالی است که وابســتگی بانک مرکزی به 
دولت، ریشه بســیاری از مشــکالت امروز، عنوان 

می شود.
 فعاالن بازار انتظار دارنــد تصمیمات جدید بانک 
مرکزی در مورد »نــرخ بهره« را ببیننــد. یکی از 
مشکالت اصلی بانک ها و اقتصاد، نرخ بهره باالست؛ 
البته این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ بهره، 
سرعت گردش سپرده های بانکی افزایش یابد؛ از این 
رو همزمان باید ابزارهای سیاستی در پیش گرفته 
شود که این نقدینگی را جمع آوری و سرعت گردش 

را کاهش دهد.
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، در صورتی 
که این اقدامات انجام نشود، بعید است بانک مرکزی 

موفق شود.
رصد بازار نشان می دهد که شاخصه هالی اقتصاد به 

این انتخاب واکنش مثبتی نشان داده است.
 قیمت دالر قاچاق و ســایر ارز ها در بــازار آزاد در 
ساعات نخست بازار با کاهش، نســبت به روز قبل 

همراه بود. 
همچنین قیمت ســکه بهار آزادی که روز قبل از 3 
میلیون و 500 هزار تومان عبور کرد، به 3 میلیون و 

300 هزار تومان سقوط کرده است.
 فعاالن بازار پیش بینی می کنند، تغییر رییس کل 
بانک مرکزی و احتماال تغییر سیاســت های پولی 
و ارزی در روز هــای آینده، نقطه آغاز ســیر نزولی 

قیمت ها در بازار »طال« و »ارز« باشد.
قیمت سکه درحالی هر روز رکورد جدیدی را به ثبت 
می رســاند که فعاالن بازار ارز می گویند بازار بازهم 
تحت تاثیر جریانات روانی قرار گرفته و اخبار سیاسی 

نبض بازار را در دست گرفته اند.
هر چند این تغییــرات تنها به »ســیف« خالصه 
نمی شود و افرادی مانند »نوبخت« و »کرباسیان« 
نیز در صف تغییرات قرار دارند و پازل تیم اقتصادی 
دولت در کابینــه معطوف و محدود بــه این افراد 
نمی شــود، با این حال باید دید تغییر این افراد در 
شرایط سخت و نفســگیر فعلی، چه تاثیری بر روند 

اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟

همتی، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت
مسافر»چین« به »میرداماد« رسید؛

ایران خودرو با انتشار بخشنامه ای به نمایندگان خود در سراسر کشــور، محصول جایگزین برای خودروی تندر90 را 
مشخص کرد. به نظر می رسد علت این اقدام، عدم وجود قطعه برای تولید خودرو باشد. لذا ایران خودرو برای جلوگیری 
از سرگردانی ثبت نام کنندگان اقدام به معرفی خودروی جایگزین کرده است. پیرو این گزارش، شرکت ایران خودرو 
در بخشنامه ای به نمایندگان خود نوشت: به اســتحضار مي رســاند با توجه به تاخیر در تعهدات تکمیل وجه شده 
خودروهای تندرE2 دستي و تندر پالس اتومات مطابق برنامه فروش، مشتریان مي توانند در صورت تمایل به خودروی 
H30 CROSS تبدیل کنند، بنابراین نمایندگي هاي مجاز موظفند در این خصوص اطالع رساني و تبدیل در سیستم 

سیتریکس به مشتریان ارائه کنند.

جایگزین خودروی 
»ال۹۰« مشخص شد

خبر
   

  عکس روز

سفره ای پربرکت از گل های زرد و نارنجی

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشــاغل گفت: قیمت فروش غرفه های میادین میوه بر اساس مزایده 
تعیین می شود که همین موضوع، منجر به افزایش قیمت خرید خواهد شد.

»محمد مجیری« با اشــاره به نحوه واگذاری غرفه های میادین میوه و تره بــار اظهار کرد: غرفه ها و 
پروژه هایی که در ســطح بازار روز کوثر، بازار 
گل و گیاه، بازار گیاهان دارویی و میادین میوه 
و تره بار وجود دارد، ابتدا کارشناسی و سپس از 
طریق مزایده واگذار می شود. پس از آن افراد به 
کمیسیون تشخیص می روند تا صالحیت اداره 
این مجموعه از سوی آنان محرز شود؛ اگر فرد 
صالحیت و امتیاز الزم را کسب کرد، موضوع 
قیمت و مسائل دیگر مطرح می شود. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان در پاسخ به اینکه مردم  از گران قیمت بودن هزینه این واگذاری ها گله مند هستند، 
اضافه کرد: قیمت ها گران نمی شود، بلکه کارشناس رســمی دادگستری قیمت های پایه را مشخص 
می کند و سپس افراد با حضور در مزایده قیمت ها را باال می برند. این قوانینی است که در مزایده های 
نهادهای مختلف شهرداری حاکم است. او درباره بازرسی اصناف درخصوص برخورد با دالالن گفت: 
مسئوالن سازمان ســاماندهی مشاغل شهری، بازرسان ســازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان 
اصناف از ساعت چهار صبح در میدان حضور دارند، همچنین این افراد در جلسات هفتگی نرخ گذاری 

نیز حضور دارند و نقش موثری در این موضوعات ایفا می کنند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل عنوان کرد:

مزایده؛ مبنای قیمت گذاری غرفه های میدان میوه

»همتی« تاکنون مدیریت موفق 
برخی از بزرگ ترین بانک های 

کشور از جمله »ملی« و »سینا« 
را بر عهده داشته است

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
پاالیشگاه بدون به روزرسانی امکان حیات ندارد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود آب از موضوعات جدی پاالیشگاه اصفهان 
است، گفت: اجرای پروژه مربوط به تبدیل نفت کوره به محصوالت با ارزش در پاالیشگاه اصفهان نیازمند 
اعتبار دو میلیارد دالری است که البته بازگشت سرمایه آن ســریع و قابل انجام است. او افزود: بدون به 
روزرسانی، پاالیشگاه اصفهان امکان ادامه حیات و ســودآوری ندارد.  وی با تاکید بر لزوم تصمیم گیری 
درخصوص نفت کوره پاالیشگاه اصفهان، تصریح کرد: تا پیش از این نفت کوره پاالیشگاه به خارج از کشور 
فرستاده می شــد، اما اخیرا این امکان نیز وجود ندارد و اگر فکری برای این محصول پاالیشگاه اصفهان 

نشود، نه در داخل و نه در خارج از کشور امکان فروش نفت کوره وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور:
اصفهان پایلوت استفاده از موتورسیکلت های برقی کشور شود

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور گفت: باید از ظرفیت مدیریت استان اصفهان در کالن 
کشور استفاده کرد و با پایلوت قراردادن اصفهان در استفاده از موتورسیکلت های برقی، این طرح را برای کل 
کشور اجرایی کنیم. »دالویز« با اشاره به اهمیت اصفهان برای مدیران کشوری، افزود: مباحث زیست محیطی 
این شهر از اهمیت باالیی برخوردار است و این طرح برای اصفهان مورد نیاز و یک ضرورت است. او یادآور شد: 
باید از ظرفیت مدیریت استان اصفهان در کالن کشور استفاده کرد و با پایلوت قراردادن اصفهان در استفاده 
از موتورسیکلت های برقی، این طرح را برای کل کشــور اجرایی کنیم. دالویز با اشاره به ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، تصریح کرد: براساس این قانون به دولت اجازه داده شده 
مابه التفاوت قیمت واقعی کاال و خدماتی که عرضه می شود با قیمت بین المللی به سرمایه گذار پرداخت کند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,491,000
تومان

1,701,000 نیم سکه
تومان

8610,000ربع سکه
تومان

4610,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

274,710
تومان

      قیمت سکه و طال

ایران خودرو اعالم کرد:
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حراج آثار استادان هنرهای تجسمی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

افزایش قابل توجه فروش سینماها در بهار
آیا مخاطبان با سینما آشتی کرده اند؛

مفاد آراء
5/67 آگهی موضوع ماده 16 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 2804 مورخه 1388/11/08 هیات موضوع ماده 147 اصالحی قانون ثبت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان نجف آباد در 
ششدانگ یک باب مرغداری و اراضی مزروعی متصله در قسمتی از پالک 35 اصلی واقع در 
روستای نسیم آباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از خسرو گرامی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و چون تاکنون نسبت به رای صادره به 
علت عدم انتشار آگهی ماده 147 اصالحی قانون ثبت تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده 

است لذا مراتب به تجویز ماده 16 قانون تعیین تکلیف آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/20 
 م الف: 215 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

 وقت اجرای قرار مهر و موم
5/38  مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان، بدینوسیله اعالم می نماید 
به موجب درخواست فاطمه داوری دولت آبادی به طرفیت 1- محمدرضا 2- احمد 3- اکبر 
4- لیال 5- زهرا 6- مســعود 7- فهیمه همگی زارعی قرار تحریر ترکه مرحوم حسینعلی 
زارعی ارزنانی طی شماره 970032 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 16 روز 5 مورخ 97 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران 
و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 
مذکور در محل این شورا واقع در شهرســتان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند. عدم 
حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.  م الف: 193813 شعبه 20 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

5/25 تجدیدنظرخواه: ســید محمدرضا عقیق فرزند رسول شــغل آزاد به نشانی اصفهان 
خ عبدالرزاق مقابل بازارچه حاج محمد جعفر نبش کوچه خیاطها طبقه فوقانی نمایشــگاه 
اتومبیل محمــد، تجدیدنظرخوانده: 1- علیرضا دهقانی فرزند غالمحســین شــغل آزاد 
2- حاج کاظم کریمی شــغل آزاد هر دو به نشــانی مجهول المکان بــا وکالت حمیدرضا 
ادهمی فرزند علی و علیرضا نصیری فرزند محمدرضا به نشــانی اصفهان خیابان شمس 
آبادی ساختمان رازی شماره 119، تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 
شــماره 9709976795200147-97/2/23 موضوع پرونده کالسه 95678 و 951030 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، دالئل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی مصدق 
 دادنامه 2- الیحه اعتراضیه 3- عنداللزوم هر گونه تحقیق و تفحص جهت کشف حقیقت،  
م الف: 204136 شــعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )120 

کلمه، 1 کادر( 
مزایده اموال غیرمنقول

5/69 اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961386 ج/5 له آقای مجید سهرابی با وکالت خانم فاطمه مظاهری 
و علیه آقای سید عبدالرســول طائریان مبنی بر مطالبه مبلغ 5/048/847/045 ریال بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی درتاریخ 97/5/30 ساعت 12 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت 
فروش 34/620 حبه مشــاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی بر به پالک ثبتی شماره 366 
فرعی از 99 اصلی بخش 16 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است ملکی آقای سید عبدالرســول طائریان و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک 
واقع در اصفهان، خیابان کاوه، بعد از ســه راه ملک شهر سمت شمال کوچه شهید ملکیان 

سمت غرب مجتمع مسکونی کاج، )فاقد پالک و کدپستی( مراجعه و نسبت به معاینه محل 
و مطابقت با حدود اربعه ذکر شــده در گزارش وضعیت اعالم شده توسط اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان اقدام شد. پالک مورد نظر به دو قسمت شرقی وغربی تقسیم شده 
که سهم خوانده در قسمت شرقی به صورت یک قطعه زمین بایر محصور و قسمت غربی 
به صورت یک واحد مسکونی در تصرف شریک ملکی خوانده است. مساحت شش دانگ 
زمین حدود 720 متر مربع ) 36 متر * 20 متر( و سهم خوانده حدود 360 متر مربع ) 36 متر 
*10 متر( به صورت شمالی جنوبی در سمت شــمال کوچه شهید ملکیان و غرب مجتمع 
مسکونی کاج و شرق مابقی ملک واقع شده است.نظریه کارشناسی: با توجه به موارد فوق 
االشاره و بررسی های انجام شده و با عنابت به موقعیت محل مورد نظر، نوع کاربری، ابعاد 
زمین، نوع دسترســی و معابر مرتبط، قیمت زمین مورد نظر) سهم خوانده( به مبلغ پانصد و 
بیســت و پنج میلیون تومان ) 5/250/000/000 ریال( برآورد و اعالم می گردد. در نتیجه 
ارزش 34/620 حبه مشــاع آن به مبلغ 5/048/847/045 ریال ارزیابی که مقدار 1/648 
ریال مشــاع آن به مبلغ 240/421/287 ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار 32/972 
 حبه مشاع آن به مبلغ 4/808/425/758 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد.  
م الف: 210089 اجرای احکام حقوقی شــعبه پنجم دادگستری اصفهان )451 کلمه، 

5 کادر( 
ابالغ رای

5/71 شماره دادنامه: 9709970350100043 شــماره پرونده: 9609980350100710 
شماره بایگانی شعبه: 960870 خواهان: آقای محسن کیانی فرزند اسفندیار با وکالت خانم 
اعظم باقری فرزند حسین به نشانی اصفهان سه راه سیمین شهرک ولی عصر خیابان شهید 
بخشی جنب رانندگی پرواز طبقه 1 کدپســتی 8179646739 ، خوانده: آقای ایرج وجدی 
دستگردی فرزند بهمن به نشانی اصفهان خیابان فالطوری مجتمع اروین طبقه 9 پالک 
48 ، خواسته ها: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرســی 2- مطالبه وجه بابت ... 3- تامین 
خواسته 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 5-مطالبه خســارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای محسن کیانی به وکالت خانم اعظم باقری به طرفیت 
آقای ایرج وجدی دستگردی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه از توجه به 
مفاد دادخواست تقدیمی، رونوشت مصدق استشــهادیه کتبی ضمیمه شده به دادخواست 
خواهان، مودای گواهی گواهان آقای گودرز قطره ســامانی و علی محمد سلطانی سامانی 
از یک ســو و شــاغل و دارای درآمد بودن و به خدمت گرفتن وکیل از سوی دیگر اعسار و 
معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا میزان 60 درصد از هزینه دادرسی را وارد 
و مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 504 و 505 و 506 از قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به اعسار و معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا میزان 60 درصد از هزینه 
دادرسی را صادر و اعالم می نماید و نسبت به مازاد خواسته دعوی خواهان را وارد و مقرون به 
صحت ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 
 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
می باشــد. م الف: 204191 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )307 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

5/72 کالسه پرونده: 961254 شماره دادنامه:9709976794100261-97/2/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امیر حسین متقی فرزند 
غالمرضا به نشانی اصفهان خیابان میر مجتمع گلستان ط اول،  خوانده: آقای ابراهیم کریمی 
فرزند کریم به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال یک فقره چک به شــماره 272995 بانک صادرات شعبه 
اصفهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای امیر حسین متقی فرزند غالمرضا به طرفیت آقای ابراهیم کریمی فرزند کریم 
به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 272995 مورخ 1388/5/25 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 

313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و یکصد و چهل و دو هزار و 
پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )88/5/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:204154 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )336 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

5/73 شماره دادنامه: 9709976793500422 شــماره پرونده: 9509986793500712 
شماره بایگانی شعبه: 950714 واخواه: آقای حســن نبی فرزند حبیب اله به نشانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان شــهرک امیریه خیابان پیــروزی پــال ک101، واخوانده: آقای 
عبدالحسین عیدی وندی فرزند جنجال به نشــانی مجهول المکان، واخواسته: واخواهی 
نسبت به دادنامه شماره 9609976796500259 گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی یک هزار، قاضی 
شورا- سی بی سی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای حسن نبی به طرفیت آقای عبدالحسین عیدی وندی به خواسته 
واخواهی نسبت به دادنامه شــماره 9609976793500259 صادره از شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، با توجه به محتویات پرونده، شــرح دادخواست تقدیمی و اظهارات 
واخواه در جلسه رسیدگی مورخ 97/3/5 مبنی بر اینکه هیچ گونه شناختی از واخوانده نداشته 
و تاکنون هیچ گونه معامله ای با ایشــان صورت نپذیرفته و همچنین عدم حضور واخوانده 
در جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی دعوی واخواهی را ثابت و وارد دانسته و به استناد 
مواد 306 الی 308 و 197 قانون آیین دادرســی مدنی ضمن نقض رای بدون حکم به بی 
حقی خواهان اصلی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 204147 
 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهدای مدافع حرم( )234 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ رای

5/74 کالســه پرونده: 467/96-960331 شــماره دادنامه: 9609976805201565-
96/9/14 مرجع رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید امیدیان 
به نشانی خ آتشگاه بعد از سه راهی قدس کوی گلها سان کاال، خوانده: امیررضا افشاری  به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال )بیست و هفت میلیون 
ریال( چک 1/185805-96/3/29 به انضمام مطلق خسارات،  با عنایت به محتویات پرونده 
 و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سعید امیدیان به طرفیت آقای امیررضا 
افشاری  به خواســته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه چک  به شماره 1/185805-
96/3/29 به عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 
و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/397/500 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/3/29 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:204133 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف اصفهان )297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/75 کالسه پرونده: 960659  شماره و تاریخ دادنامه:97/3/29-9709976795200351 
مرجع رسیدگی: شعبه بیست و دوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عفت السادات 
متقی درباغشاهی به نشانی خ رزمندگان مقابل مجتمع زیتون نبش کوچه 15، خوانده: سید 
مرتضی شجاعی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل، 
گردشکار:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خانم عفت الســادات متقی درباغشاهی به طرفیت 
آقای سید مرتضی شجاعی  به خواسته مطالبه اجور معوقه به انضمام خسارات دادرسی، با 
عنایت به قرارداد اجاره ارائه شده توسط خواهان و احراز رابطه استیجاری و اینکه خوانده با 
اطالع از جلسه رسیدگی در شورا حاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده و منکر اصالت 
مســتندات ابرازی از ناحیه خواهان نشده، لذا خواســته مطروحه را ثابت و وارد تشخیص، 
مســتندا به مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اجور معوقه و اجرت المثل از 96/6/11 لغایت 
96/10/10پرداخت مبلغ 3/490/000 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارت تاخیر 
پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/8/14 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و 
 پس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:204131 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)249 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/76 شماره دادنامه: 9709970354400530 شــماره پرونده: 9509980365301893 
شماره بایگانی شعبه: 970156 شاکی: آقای غالمعلی یراقی پور فرزند علی به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان بلوار اطلس کوی ابان بن بست غنچه پالک 45، متهم: 
آقای یوسف امن زاده بلقیس آباد فرزند جانعلی، اتهام: کالهبرداری به میزان 15/286/276 
ریال، گردشکار: به تاریخ 97/9/4 پرونده کالسه 970288 ک 118 تحت نظر است. دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 
شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای یوسف امن زاده فرزند جانعلی و متواری و مجهول المکان دایر بر کالهبرداری به مبلغ 
15/286/276 ریال موضوع شــکایت آقای غالمعلی یراقی پور فرزند علی بدین شرح که 
در تاریخ 95/8/3 ساعت حدود 20/50 دقیقه شــب متهم از طریق خط تلفن همراه شماره 
09033996538 با شماره تلفن همراه شاکی 09131082913 تماس تلفنی برقرار کرده 
و اعالم نموده از رادیو جوان زنگ می زنم شــما برنده مبلغ پنجاه میلیون ریال هزینه سفر 
زیارتی شده اید و شاکی را فریب به پای دستگاه خودپرداز کشانده و مبلغ مذکور را از شاکی 
کالهبرداری نموده علی ای حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده کیفرخواست صادره 
از ناحیه دادســرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت بی شائبه شاکی خصوصی مالحظه 
پرینت حساب بانکی شــاکی که بیانگر پرداخت مبلغ موضوع کالهبرداری به متهم داشته 
پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت مخابرات و شرکت ایرانسل و بانک مربوطه و عدم 
حضور متهم در این محکمه و عدم دفاع از بزه انتســابی از سوی نامبرده علی رغم ابالغ به 
نامبرده نتایج حاصل از تحقیقات توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزهکاری متهم تحت اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه 
ســال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 15/286/276 ریال در حق شاکی) به عنوان رد اصل 
مال به صاحبش( و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این محکمه و پس از انقضا آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 204210 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ) 118 جزایی سابق( )391 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/80 شماره ابالغنامه: 9710106805201961 شماره پرونده: 9709986805200457 
شماره بایگانی شعبه: 970457 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
جهانگیر کیان ارثی آدگانی فرزند جعفر قلی، خواهان عزت اله گشول دادخواستی به طرفیت 
 خوانده آقای ابراهیم محمدی و جهانگیر کیان ارثی  به خواســته مطرح که به این شــعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805200457 
شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/06/11 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانــده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 210019 شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )180 

کلمه، 2 کادر( 

آرتا زاهد

میزان مخاطبان سینما و کسانی که به دیدن فیلم های 
روی پرده رفته اند، نسبت به مشابه سال گذشته بیشتر 
شده اســت؛ این را آماری می گوید که از سوی سازمان 
سینمایی کشور منتشر شده است. بر این اساس سینمای 
ایران در ماه های نخســت ســال 97 به فروشی معادل 
۱۰۳ میلیارد و 79۱ میلیون و ۲9۸ هزار تومان رســید 
و طی این مدت، یازده میلیــون و 9۵۱ هزار و ۳9۲ نفر 
به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند. بنابر اعالم 

معاونت ســینمایی ارشاد، 
میزان تماشای فیلم ها در 

چهار ماهه ابتدایی سال 97 نســبت به مدت مشابه در 
سال 9۶ چهل درصد و تعداد تماشــاگران نیز در چهار 
ماهه ابتدایی امســال نســبت به همین مدت در سال 

گذشته ۶/۳۴ درصد رشد داشته است.
 این آمار در صورتی است که طی ماه های اخیر نوسانات 
اقتصادی و گرانی در کشــور باال گرفته است؛ اما به رغم 
کاهش قدرت خرید مردم، این میزان اســتقبال از فیلم 
های سینمایی چشمگیر اســت. تعداد زیاد تماشاگران 
فیلم های در حال اکران، این مسئله را به ذهن متبادر می 
کند که آیا مخاطبان با سینما آشتی کرده اند یا فیلم 
های ایرانی آن قدر جذاب بــوده که علی رغم 
همه مشکالت در جامعه، مخاطبان را 

به سینما کشانده است؟
فیلم های متنوع 
بــرای همه 

مخاطبان
در بهار امســال، طیف وســیعی از فیلم ها با مخاطبان 
مختلفی از کودک گرفته تا میانســال، بر پرده ســینما 
بود. کمدی های جذاب مانند »تگزاس« و »النه زنبور« 
با نقش آفرینی بازیگران سرشناس این ژانر و فیلم های 
هنری و حوزه دفاع مقدس مانند »به وقت شام«، توانست 
فرصتی برای همه مخاطبان فراهم سازد تا جذب پرده 

نقره ای سینما شوند. 
عالوه بر این اکران نســبتا موفق چند فیلم ســینمایی 
کودک مانند »فیلشاه« و »خاله قورباغه« موجب  افزایش 
مخاطبان سینما شــد؛ زیرا یکی از مزیت های سینمای 
کودک، تعداد مخاطبان آن است چراکه کودکان همواره 
با والدین خود به ســینما می روند و فیلــم های حوزه 
کودک و نوجوان، همواره افزایش آمار مخاطبان سینما 

را به همراه دارد. 
کمدی هایی که رکورد زدند

اجــرای دو نوبت اکران بــرای برخی از فیلم هــا نیز از 
دالیل افزایش میــزان فروش فیلم هــا به خصوص 
کمدی ها بوده است. در حالی که فیلم هایی 
مانند »عصبابی نیستم« و »چهارراه 
استانبول« سالن های کمتری 
در اختیار داشتند،  فیلم هایی 
که در اکران نوروز ســال 97 
فروش مطلوبی داشــتند، مانند 
التاری، به وقت شام و فیلشاه، پس از 
شروع اکران دوم، از تعداد سالن هایشان 
کم نشد؛ در نتیجه بیشتر فروش اردیبهشت 
ماه سال جاری نیز متعلق به فیلم های اکران 

نوروز بود.
 همچنین افتتــاح و افزایش ســالن های 
سینمایی و پردیس ها در تهران و چندین 
شــهر بزرگ مانند اصفهان نیــز از جمله 
 دیگــر دالیــل ایــن افزایــش مخاطبان

 بوده است.

همکاری »محمد رضا گلزار« 
و»ساره بیات« در فیلم رحمان 1400

با حکم دادگاه نیویورک؛ 

»سرباز« به وطن بازمی گردد

حراج آثار استادان »هنرهای تجسمی« در اصفهان

مجسمه های »جعفر نجیبی« در اصفهان

دادگاه عالــی نیویــورک در حکمی اعــالم کرد: نقش برجســته 
هخامنشی که قدمت آن به پنج هزار ســال قبل از میالد می رسد، 
باید به ایران بازگردد. در این گزارش آمده: این نقش برجســته که 
یک »سربازپارســی« است، در ماه اکتبر توســط بازپرسان منطقه 
 the Park Avenue  منهتــن« از نمایشــگاهی در موسســه«
Armory درســت در جایی که این نقش برجســته به مبلغ ۱۰۲ 
میلیون دالر به فروش گذاشته شده بود، ضبط شده است.  بازرسان 
این پرونده اعالم کرده اند: این نقش  برجسته در اختیار دو فرد ساکن 

لندن بوده که در سال ۱9۳۶ از تهران به ســرقت رفت  و دوباره در 
ســال ۲۰۱۱ از موزه هنرهای زیبای مونترال که چند دهه پیش به 
آن اعطا شده بود، دزدیده شده است.  دادســتان منهتن در دادگاه 
اعالم کرد: هیچ کس نمی تواند اثری مســروقه را به فروش برساند.  
این نقش برجسته مربعی شــکل که اندازه آن ۸ اینچ مربع )۵۱.۶ 
سانتی متر مربع( اعالم شده، بخشی از دیواره منقش به تصویر ردیفی 
 از سربازان هخامنشی در یکی از ساختمان های مرکزی پرسپولیس

 است.  

مدیر گالری »ارژنگ«، از برگزاری نمایشــگاه و حراج آثار استادان 
هنرهای تجســمی ایران شــامل حبیب ا... فضایلی، عبدا... فرادی، 
امیرفلسفی، محمد حیدری، علی شــیرازی و مجید صادق زاده در 

گالری ارژنگ خبر داد.
»سیدحسین میرمحمدصادقی« گفت: در این رویداد فرهنگی، آثار 

هنرمندان فاخری، در معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه در این نمایشــگاه ۳۰۰ اثر از ایــن هنرمندان در 

قالب نقاشی خط، نگارگری و نقاشی آبرنگ ارائه شده است، افزود: 
آثار ارائه شده در این نمایشــگاه از مجموعه شخصی »احمد تک« 

فراهم شده است.
مدیر گالری ارژنگ تصریح کرد: این نمایشگاه ازجمله فرصت هایی 
اســت که کمتر در اصفهان پیش می آید و به همیــن دلیل از تمام 
هنرمندان و عالقه مندان دعوت می کنیم تــا فرصت بازدید از این 

نمایشگاه را ازدست ندهند.

نمایشگاهی از مجسمه های »جعفر نجیبی« در گالری »هرمس« برپا 
شده است. نجیبی دارای عنوان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســت و آثار وی زینت بخش بسیاری از کوچه ها و 
خیابان های شهرهای داخل و خارج ایران است. این هنرمند با اشاره 
با تاثیرپذیری از اتفاق های حاکم بــر جامعه امروزی و جهان که در 
آثارش منعکس شده است، می گوید: جریان های اجتماعی، جنگ، 
فقر، اعتیاد، بی تفاوتی، غارت، چپاول و بســیاری دیگر؛ موضوعات 
موردتوجه و اتودهای در حال ساخت من برای مجسمه هایم هستند 
که در بعضی از آثار و با زبان رمز و اســطوره ، حالــت قدرت نمایی 
انسان ها بر مظلومان نشان داده می شــود و برخی دیگر، نمودی از 

انسان هایی است که یا حق آنها خورده می شــود یا توانایی دفاع از 
حقوق خود را ندارند.

وی با اشــاره به وضعیت »هنر حجم« در سطح کشور گفت: امروزه 
اغلب هنرآموزان به فرم گرایی و برداشت از هنر غرب و شباهت سازی 
به آن تمایل دارند که دارای ویژگی یکنواختی است و شاید امروزه 
برای مخاطب تکراری اســت؛ به همین خاطر احساس می شود که 
چندنفر هنرمنِد فیگوراتیوکار،  آثاِر ماندگار و تاثیرگذاری در زمان و 
فضای امروزی در سطح شهرها ارائه می کنند که دارای ویژگی های 

خاص فرهنگی کشور است.
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دستگاه کارت خوان  با اثر  انگشت ساخته شد

پیشنهاد سردبیر:

»نه«دنیای فناوری به تصمیمات ترامپ
با گذشت ۱.۵ سال از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ، همچنان موج اعتراض ها 
از سیاســت های وی در دنیای علم و فناوری ادامه دارد و تصمیمات رییس جمهور 

آمریکا در این حوزه با حواشی بسیاری همراه است.
از دونالد ترامپ به عنوان نخستین رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا یاد می شود 
که رابطه خوبی با علم و فناوری ندارد و انتخاب وی به عنوان رییس جمهور آمریکا به 
کابوسی برای جامعه علمی و شرکت های مهم فناوری دنیا تبدیل شده است؛ چرا که 
از همان ابتدا و در روزهای قبل از انتخابات ۲۰۱۷ ریاست جمهوری ایالت متحده، 
سیاســت ها و وعده های ترامپ هیچ گاه به مذاق اهالی علم و فناوری خوش نیامد و 
پس از پیروزی این میلیاردر نیویورکی در انتخابات ریاست جمهوری نیز، تصمیمات 

وی همیشه پرحاشیه و دردسرساز بوده است.
تاکید وی بــرای قطع اینترنــت در برخی مناطــق دنیا، لغو پیمــان آب و هوایی 
پاریس، سوءاســتفاده از اطالعات میلیون هــا کاربر و الزام وی بــرای فروش ابزار 
کنترل و نظارت از ســوی شرکت های فناوری به پلیس و ســازمان های اطالعاتی 
از جمله تصمیماتی اســت که طــی این مدت، با حاشــیه های بســیاری همراه 
بوده اســت. در کنار این تصمیمــات می توان بــه موضوع قانون ضــد مهاجرت 
 ترامپ نیز اشاره کرد که به صورت غیرمستقیم، شــرکت های بزرگ فناوری را به 

دردسر انداخت.

با اســتفاده از قابلیــت عکس و 
فیلم برداری روی گوشــی تلفــن همراه 
هوشــمند خــود می توانیــد از رویداد 
طوالنی ترین خسوف قرن خاطره ای ماندگار 

بسازید.
جمعه، ۵ مرداد اهالی ایران و بسیاری دیگر 
از کشور های جهان می توانند شاهد پدیده 
منحصربه فرد و شگفت انگیز طوالنی ترین 

خسوف قرن باشند.
رخ دادن این پدیده فرصتی استنایی برای 
منجمان آماتور، کارشناسان و دوستداران 
علم نجوم و نیز عکاســان است، می توانید 
تصاویری زیبا از رخداد خسوف در منطقه 
محل زندگی تان تهیه و آن را با دوستان تان 

به اشتراک بگذارید.

برای انجام عکاســی نجومی، برخی شرکت های 
مشــهور در دنیا، قابلیت هاییــروی دوربین های 
دیجیتال و آنالوگ خود قرار داده اند که اجازه ثبت 
تصاویری فوق العاده دقیــق و واضح را در اختیار 

کاربران قرار می دهد.
اما اگر دوربین حرفه ای در اختیار ندارید می توانید 
با استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه خود نیز 

تصاویری فوق العاده ثبت کنید.
زمان رخ دادن خورشید گرفتگی به دلیل شدت 
نور خورشــید افراد نباید بدون استفاده از عینک 
مخصوص به خورشید نگاه کنند، حتی نگاه کردن 
از درون صفحه نمایــش تلفن همراه نیز می تواند 

سبب آسیب به چشــم یا حتی دوربین عکاسی 
شود. به همین دلیل توصیه می شود از ورق های 
دودی روی لنز دوربین در آن زمان استفاده شود.
کارشناســان برای انجام عکس برداری نجومی از 
پدیده هایی، چون ماه یا خورشید گرفتگی توصیه 
می کنند از نرم افزار های شــاتر مخصوص تنظیم 
ســرعت عکس برداری و نورپردازی روی گوشی 
تلفن همراه استفاده شود.همچنین قرار دادن تلفن 
همراه روی پایه مخصوص سبب کاهش لرزش در 
زمان عکس برداری می شود. عکاسان حرفه ای به 
افراد توصیه می کنند به جای عکس گرفتن از این 
پدیده نجومی فوق العاده از آن تصویربرداری کنند 
و در زمان بازبینی، بهترین فریم را به عکس تبدیل 
کنند یا در زمان تصویر بــرداری عکس بگیرند تا 
نما های مناسب را از دست ندهند.از لنز دوربین یا 
نرم افزار های نورپردازی نیز می توان برای به دست 

آوردن تصویری با کیفیت باال استفاده کرد.
برای مشاهده بهتر پدیده نجومی و عکس برداری 
در بهترین زمان توصیه می شــود از نــرم افزار و 
تجهیــزات دارای فناوری بلوتــوث برای عکس 

برداری با فاصله از گوشی استفاده شود.
همچنین قرار دادن تنظیمــات تلفن همراه روی 
پنج یا ۱۰ ثانیه یا تنظیم دستی زمان بیشتری در 
اختیار عکاس برای عکس برداری مناسب از سوژه 

خود قرار می دهد.
تلفن همراه دارای تنظیماتی برای قفل شدن روی 
بخشی از تصویر است و به این ترتیب وضوح عکس 
افزایش می یابــد. فوکوس تصویر را روی ســوژه 
عکاسی خود به طور مثال ماه قرار دهید تا بهترین 

تصاویر را به دست آورید. 
می توانید از تنظیم عکس برداری آرام اســتفاده 
کنید و یا چندین عکس پشت سرهم بگیرید و به 
این ترتیب مسیر حرکت ماه و دگرگونی های آن 
در شب را می توانید رصد کنید.شرکت های سازنده 
تلفن های همراه دارای سیســتم عامل اندروید و 
آی او اس، هر دو تنظیمات منحصربه فردی برای 
عکاســی و تنظیم عکس روی گوشی های تلفن 

همراه ساخت خود قرارداده اند.
برخی از فرمت های پیش فــرض در تلفن همراه 
برای ذخیره عکس ها می تواند ســبب از دســت 
رفتن میــزان زیادی از جزئیات شــود، به همین 
دلیل کارشناسان توصیه می کنند افراد عکس ها 
را به شــکل خام ذخیره کنند. برخی برنامه ها در 
تلفن های همراه اجازه ذخیره تصاویر با فرمت های 
مختلف را در اختیار کاربــر قرار می دهد.تعدادی 
از شرکت های ســازنده تلفن همراه نیز لنز هایی 
جداگانه یا دوربین های ســه بعدی ســاخته اند 
که می توانید با اتصــال به تلفن همــراه خود از 

قابلیت های آنها استفاده کنید.
برای انجام عکاســی عالــی با تلفن 
همــراه هوشــمند نیاز بــه صرف 
وقت، دقــت، مطالعــه در خصوص 
ویژگی هــای تلفن همــراه و تمرین 

است.
اگــر تمایل داریــد بــا دوربین های 

 D-SLR DX عکاســی حرفــه ای
به عکاسی نجومی بپردازید، از 

محدوده کانونــی ۱۸ تا ۳۵ 
میلی متر اســتفاده کنید. 

برای عکاسان با دوربین 
 FX D-SLR عکاسی

فاصله کانونی ۲۸ 
تــا ۳۵ میلــی 

مناسب  متر 
با  ســت. ا

انجام راهکاری های ذکر شده می توانید تصاویری 
فوق العاده ثبت کنید.

گفتنی اســت؛  آغــاز مــاه گرفتگــی در ایران 
ســاعت ۲۲ و ۵4 دقیقــه، آغــاز گرفتگــی 
کلــی در ســاعت دوازده نیمــه شــب، پایــان 
گرفتگی کلی ســاعت ۱ و  4۳ دقیقــه بامداد و 
 پایــان گرفتگی ســاعت ۲ و 49 دقیقــه بامداد

 خواهد بود.

چگونه طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن را با دوربین موبایل ثبت کنیم؟
تازه ها

 آمریکا به اپلیکیشن ایرانی
»آخرین خبر« هم رحم نکرد!

آخرین خبر با انتشار این خبر نوشت: این اقدام با فشار بر شرکت»اپل« برای حذف 
نرم افزار ایرانی آخرین خبر از روی استورش)بستر ارائه نرم افزار به دارندگان گوشی 

آیفون( عملی شده است. 
در نامه شرکت اپل به»آخرین خبر« که به صورت واضحی نشان از فشار وزارت خزانه 
داری آمریکا بر شرکت اپل دارد قید شده: ما باید متناســب با قوانین آمریکا عمل 
کنیم، بر اساس مقررات تحریم های آمریکا، اســتور اپل نمی تواند میزبان اپ شما 

باشد بدین علت که انجام این عمل نقض تحریم های دولت آمریکاست.« در 
ادامه این نامه به صورت رسمی وزارت خزانه داری آمریکا 

به عنوان مســئول این اتفاق به »آخرین خبر« معرفی 
شده است. بنگاه رســانه ای آخرین 

خبر از بهمن ماه سال ۱۳9۱ به 
صورت رسمی فعالیت خبری 
 »android«خود را در بستر
ios« آغــاز کــرده و  و»
 بیــش از ۲میلیــون کاربر

 فعال دارد.

گرمای بی سابقه زمین تا ۹ شهریور ادامه دارد
به گفته محققان، همزمانی چند رویداد آب و هوایی سبب شده دمای هوای جهان به 
حد بی سابقه ای افزایش یابد و با توجه به شرایط موجود این روند تا پایان ماه آگوست 

یا نهم شهریور ادامه می یابد.
یک نقشــه جدید دمای مناطق مختلف جهان را به دقت نشان می دهد؛ این نقشه 
با اســتفاده از اطالعات برخی از قدرتمندترین ابررایانه های جهان از جمله GFS و 
سازمان ملی اقیانوســی جوی آمریکا یا NOAA نقشه جهان را ترکیب می کند.در 
همین راســتا طبق آخرین خوانش های این نقشه دمای انگلیس در هفته جاری به 
۳۳ درجه سانتیگراد رسیده است. از سوی دیگر ســوئد نیز گرم ترین تابستان طی 
یک قرن گذشته را می گذراند. در بخش هایی از جنوب کالیفرنیا  نیز دما به ۳۸ درجه 
سانتیگراد رسیده است. دمای هوا در عربستان ســعودی نیز 4۶ درجه سانتیگراد 
اســت.حال آنکه در ژاپن ۶۵ نفر  به دلیل گرمای بیش از حد جان خود را از دست 
داده اند و ۲۲ هزار نفر به دلیل گرما زدگی در بیمارستان بستری شده اند. این درحالی 
است که دمای هوای توکیو به 4۱.۱ درجه ســانتیگراد بالغ می شود.این موج گرما 
 که از ماه گذشته رکوردهای بی ســابقه ای در سراسر جهان ثبت کرده، پیش بینی

 می شود تا پایان ماه آگوست)9 شهریور( ادامه یابد. به گفته دانشمندان این موج به 
دلیل افزایش فشار هوا به وجود آمده است. بازه های زمانی فشار باالی آب و هوا روی 

زمین سبب می شوند دمای هوا باالتر از حد میانگین برود. 

Mis ty II به زودی عرضه می شود

       شــرکت روباتیک Misty که پیش از این زمان عرضه محصول جدید خود را دسامبر 
سال ۲۰۱۸ و با قیمتی حدود ۳۲۰۰ دالر اعالم کرده بود، از عرضه روبات Misty II در 
سال ۲۰۱9 خبر داد. این روبات از دو پردازنده اسنپدراگون شرکت کوالکام نیرو گرفته و 
 Misty II .و اندروید ۷ اجرا می شود Windows IoT Core روی سیستم عامل های
قابلیت انجام کارهای زیادی مانند نقشه برداری از محیط منزل و یا تشخیص چهره افراد 
را دارد و شرکت سازنده امیدوار است که این روبات به یکی از اعضای خانواده افراد تبدیل 

شود. این روبات یکی از جذاب ترین ساخته های انسان در 
زمینه روباتیک است که برای طیف وسیعی از کاربران 
نظیر توسعه دهندگان نرم افزار، صاحبان صنایع و 
کسب و کار، دانشجویان و در مجموع همه افرادی 
که در حوزه برنامه نویسی و مهندسی فعالیت دارند، 

کارایی دارد. گزارش ها حاکی از آن است که شرکت 
آمازون نیز در حال کار کردن روی یک روبات خانگی 

جدید اســت و رقیب های زیادی مانند روبات 
 Misty بــرای Kuri, Pepper ,Buddy

II وجود دارد.

  عکس روز

لندنیهابالباسشانپروازمیکنند!
در لندن لباسی به قیمت 44۳4۲۸ دالر به فروش می رسد که با پوشیدن آن قادر به پرواز خواهید 

بود. این لباس، ۵ موتور مینی جت همراه با لوازم الکترونیکی  دارد.

خبر

 دستگاه کارت خوان 
با اثر  انگشت ساخته شد

دستگاه کارت خوان با استفاده از ویژگی اثر انگشت در دانشگاه 
آزاد اسالمی خمینی شهر طراحی و تولید شــد.مهدی مارانی، 
موفق به طراحی و تولید دستگاه کارت خوانی شده است که کاربر 
آن می تواند با استفاده از ویژگی اثرانگشت خود به حساب بانکی 
متصل و از آن برداشت کند.سرعت باالی انتقال اطالعات،پرتابل 
و کوچک بودن، دوام و عمر باالی قطعــات، حذف هزینه صدور 
کارت، قابلیت قرار گرفتن در کنار کارت خوان های فعلی، کاهش 
قابل توجه هزینه های تعمیر و نگهداری، به روزرسانی نرم افزار 
دستگاه از راه دور، حذف مراجعه افراد به شعب بانک ها و امکان 
حذف ماژول های حفاظتی کارتخوان از مزایای این دستگاه است.

 نگران فایل های آزاردهنده
 در مرورگر فایرفاکس  نباشید

قابلیت جدید مرورگر فایرفاکس به کاربران این امکان را می دهد 
تا از پخش خودکار فایل های صوتی و ویدئویی آزاردهنده خالص 
شوند. درآخرین نســخه مرورگر محبوب موزیال، به طور پیش 
فرض از کاربران ســوال می کند که آیا اجازه می دهند یک وب 
ســایت به صورت خودکار برای آنها ویدئــو پخش کند یا خیر. 
همچنین چنانچه کاربران نخواهند که با هر بار باز شــدن یک 
سایت اینترنتی، اجازه پخش خودکار فایل های صوتی و تصویری 
را صادر کنند، می توانند به قسمت اولویت های مرورگر رفته و 
تمام قابلیت های خودکار سایت را مسدود کنند.نتیجه مسدود 
کردن فایل های خودکار این است که کاربران کمتر با فایل های 
آزار دهند صوتی و ویدئویی مواجه می شوند. قابلیت جدید تنها 
در نسخه آزمایشی شبانه فایرفاکس فعال است؛ اما قرار است تا 
ماه اکتبر در نســخه اصلی فایرفاکس قرار بگیرد.به روز رسانی 
مروگر فایر فاکس شامل گسترش ردیابی حفاظت از اطالعات 
است، بدین صورت که منتشــرکنندگان وب سایت ها و تبلیغ 
کنندگان از اجرای نرم افزاریی که به دنبال آنالین شدن کاربران 

و به صورت ناخواسته صورت می گیرد، منع می شوند.

افزایش دما میل به خودکشی را 
بیشتر می کند

تحقیقی جدید نشان می دهد که با افزایش دمای هوای جهان 
مردم بیشتر احســاس تنهایی می کنند و تمایل به خودکشی 
دارند. طبق آمــار افزایش دما فقط در آمریــکا به ۱.4 درصد 
افزایش خودکشی منجر می شــود.طبق تحقیقی جدید گرم 
تر شــدن هوا و تغییرات آب وهوایی هزاران شــهروند آمریکا 
و مکزیک را در خطر خودکشــی قرار می دهد.در این راســتا 
محققان دانشــگاه کالیفرنیا متوجه شــده اند که در زمستان  
ممکن اســت اختالالت فصلی، باعث افزایش جمعیت جهان 
شود؛ اما گرمای بسیار زیاد سبب می شود افراد احساس زندانی 

بودن یا تنهایی کنند یا میل به خودکشی داشته باشند.

نوکیا با موبایل الکچری خود بازار را به هم می ریزد
نوکیا قصد دارد پا را یک قدم فراتر گذاشته و گوشی های گران قیمت تری را روانه بازار 
فروش کند. کمپانی اچ ام دی گلوبال که برند قدیمی نوکیا را مدتی اســت هدایت می 
کند و توانسته موفقیت های بسیاری را به دســت آورد، خبری را منتشر کرد که نشان  
می دهد قصد دارد اقدامات جالبی را برای این برند قدیمی که به نوعی پرسابقه ترین برند 
گوشی موبایل است داشته باشد.خبرهایی منتشر شد که گوشی هوشمندی با پنج لنز 
دوربین اصلی روانه بازار خواهد شد، شاید قیمت این موبایل نزدیک به دو هزار دالر نیز 
برسد زیرا بر طبق شــواهد موجود از لنز های در حال ساخت برای موبایل های موجود 
این گران قیمت ترین لنز تاریخ موبایل است و از طرفی نیز نوکیا که سابقه خوبی 

از دوربین عکاسی گوشی های خود دارد همچنان امیدوار است 
 بتواند روز های خوب و به نوعی تک ستاره بودن در بازار موبایل را 

تجربه کند.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2473 | July 26, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

۵
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2473 |  پنجشنبه 4 مرداد 1397 | 12  ذی القعده 1439



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2473| پنجشنبه 4 مرداد 1397 | 12 ذی القعده 1439

No. 2473 | July 26,  2018  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
5/68 آگهي ابالغ مفــاد آرا صادره از هيات قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجراي ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبني بر تاييد انتقال 
عادي و يا سهم مفروزي متقاضي صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
تا شخص يا اشخاصي که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارايه گواهي مبني بر طرح 
دعوي اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعي دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027010155 مورخ 1396/09/18  نصرت اميني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291319549 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 202/33 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سيد محمد حسين حاجي ميرزا محمد.
2- راي شــماره 139660302027011110 مورخ 1396/10/16  محمد ســالم  فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 56975 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280994061 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 296/66 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علي رفيعيان کوپائي .
3- راي شماره 139660302027011115 مورخ 1396/10/16 حميد سالم فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 4279 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285121252 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 296/66 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد علي رفيعيان کوپائي .
4- راي شــماره 139660302027011627 مــورخ 1396/10/28 مرضيــه راحمي  
فرزند حسين بشماره شناســنامه 460 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291163255 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 262 فرعي از 
 اصلي 45 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 134/68 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027011828 مورخ 1396/11/04 حميد اثناعشري فرزند 
هاشم بشماره شناسنامه 1035 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289395608 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه  احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 47/3 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي علي کشاورز فرزند حسين.
6- راي شــماره 139660302027011829 مورخ 1396/11/04 فاطمه هاديان فرزند 
کاظم بشماره شناســنامه 1582 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288094485 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 47/3 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علي کشاورز فرزند حسين.
7- راي شــماره 139660302027012223 مورخ 1396/11/14 محمدعلي جعفري 
کفراني  فرزند صمد بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659826776 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 89/77 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا زارعي فرزند عزيزاهلل .
8- راي شــماره 139660302027012444 مورخ 1396/11/21 سعيد صديقي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 5496 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293420166 در يک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلــي 5137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 215/58 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027012448 مورخ 1396/11/21 مجيد صديقي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1698 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293382175 در يک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلــي 5137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 215/58 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027012452 مورخ 1396/11/21 حميدرضا صديقي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 183 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291470867 در يک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 فرعي از اصلي 5137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/58 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
11- راي شماره 139660302027012458 مورخ 1396/11/21 عليرضا صديقي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 537 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291423109 در يک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلــي 5137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 215/58 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027013290 مورخ 1396/12/15 منور قاســمي يک 
لنگي فرزند رضا بشماره شناســنامه 5 صادره از کوهپايه بشــماره ملي 5659608221 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 197/73 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139660302027013291 مورخ 1396/12/15 سعيد غالم خاصي 
فرزند نعمت اله بشماره شناســنامه 680 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287839045 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 197/73 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139660302027013292 مــورخ 1396/12/15 مريم جهانبخش 
اسفرجاني  فرزند حسين بشماره شناسنامه 73 صادره از قمشه بشماره ملي 1199831395 
در سه و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/71 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد تقي رحيم زاده .
15- راي شــماره 139660302027013293 مــورخ 1396/12/15 محمد حســين 
طالبي طادي فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 2145 صادره از اصفهان بشــماره 
ملــي 1288100116 در دو و نيــم دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانــه احداثي 
بــر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 10007 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 134/71 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

محمد تقي رحيم زاده .
16- راي شــماره 139660302027013462 مــورخ 1396/12/19 مجيــد لطيفي 
خوراســگاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 1771 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291627413 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
14 فرعي از اصلي 7207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/68 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027013606 مــورخ 1396/12/22 مهنــاز افالکي 
فرزند مهدي بشماره شناســنامه 15935 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283859807 
در يکدانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 6682 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/35  مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139660302027013608 مورخ 1396/12/22 زينب فروغي ابري 
فرزند علي اکبر بشماره شناســنامه 38 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291608151 در 

چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6682 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/35  مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
19- راي شــماره 139660302027013610 مــورخ 1396/12/22 مينــا افالکــي 
خوراســگاني فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 0 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1270857061 در يکدانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6682 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 223/35  مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139760302027000014 مــورخ 1397/01/06 تقي خاکي نهاد 
فرزند قربانغلي بشماره شناسنامه 70171 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281800120 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1776 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/90 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139760302027000033 مــورخ 1397/01/07 الهــام ميرزائيان 
خوراســگاني فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1270322354 در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پــالک 9335 واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 214/07 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي يداله اميني

 فرزند بمانعلي.
22- راي شماره 139760302027000037 مورخ 1397/01/07 محمد علي اميني قلعه 
نوئي فرزند يداله بشماره شناسنامه 396 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291432507 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/07 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي يداله اميني فرزند بمانعلي.
23- راي شــماره 139760302027000061 مــورخ 1397/01/14 مريــم خانــي 
باصيــري فرزند خانعلــي بشــماره شناســنامه 17 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291923071 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 9677 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 190/92 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
24- راي شماره 139760302027000192 مورخ 1397/01/14 شهربانو ميري رامشه  
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 2037 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287852637 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 8 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/21 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي جمشيد قيصري .
25- راي شــماره 139760302027000387 مورخ 1397/01/19 جعفر غياث فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1621 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286507413 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1959 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18/16 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج رحيم و حاج کريم زارع.
26- راي شــماره 139760302027000433 مــورخ 1397/01/19 محمــد حــاج 
تقي خوراســگاني فرزند احمد بشــماره شناســنامه 585 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291474986 در ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 9020 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 38/39 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
27- راي شــماره 139760302027000470 مــورخ 1397/01/20 رجبعلي قضاوي 
خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291319689 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5079 - 5080 - 
5081  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105/41 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
28- راي شــماره 139760302027000482 مورخ 1397/01/20 ســميه حســينيه 
خوراســگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 520 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291557288 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پــالک 7949 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 159/03 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي اســداله رحيمــي خياداني 

فرزند علي .
29- راي شــماره 139760302027000490 مــورخ 1397/01/20 محمدرضــا 
عزيزي بروجني فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 687 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287743838 در ششــدانگ يکبــاب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پالک 35 واقــع در بخش 18 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 234/10 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي عبدالحســين بديعي گورتي

 فرزند حيدر.
30- راي شــماره 139760302027000492 مورخ 1397/01/20 ابوالقاسم محمدي 
کمال آبادي فرزند اسداله بشــماره شناســنامه 33315 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282260618 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2 
فرعي از اصلي 12559 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا فروغي ابري .
31- راي شــماره 139760302027000525 مورخ 1397/01/21 حجت اله خسروي 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 18890 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283891484 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 5 فرعي از اصلي 
11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/51 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اصغر خسروي فرزند زين العابدين.
32- راي شماره 139760302027000527 مورخ 1397/01/21 رمضانعلي ثابت راسخ 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1395 صادره از فريدن بشماره ملي 1159115435 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 43079 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/36 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي روح اله ثابت راسخ فرزند غالمعلي.
33- راي شــماره 139760302027000540 مورخ 1397/01/21 زهرا اتحادي ابري 
فرزند رحيم بشماره شناســنامه 1279 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283641666 در 
چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 12675 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/50 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
34- راي شماره 139760302027000541 مورخ 1397/01/21 محمد اتحادي ابري 
فرزند علي بشماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291346600 در يک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 12675 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 172/50 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139760302027000563 مورخ 1397/01/21  عليرضا نظام زاده 
اژيه  فرزند پرويز بشماره شناســنامه 23 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659839266 
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
 زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 196/86 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
36- راي شماره 139760302027000564 مورخ 1397/01/21 مهدي نظام زاده  فرزند 
پرويز بشماره شناسنامه 7 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659851452 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 196/86 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37- راي شماره 139760302027000690 مورخ 1397/01/26 حسين زارعي سيزاداني 
فرزند کريم بشماره شناســنامه 66 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291297741 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9336 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 123/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027000702 مــورخ 1397/01/26 فاطمــه عطائي 

فرزند حجت اله بشماره شناســنامه 737 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288176775 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحمت اله زارعي.
39- راي شــماره 139760302027000704 مــورخ 1397/01/26 نصراله چنگاني 
خوراسگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291348107 
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از 
اصلي 7240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/89 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
40- راي شــماره 139760302027000710 مــورخ 1397/01/26 حميدرضا معلمي 
فرزند عبدالغفار بشماره شناسنامه 359 صادره از شــهرضا بشماره ملي 1199358177 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 4323 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 108/10 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027000765 مــورخ 1397/01/27 چنگيــز آزادي 
احمدآبادي فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 14 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
5649880689 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري  

طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139760302027000766 مــورخ 1397/01/27 حميدرضا آزادي 
فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270379372 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقــع در بخــش 18 ثبت اصفهان بــه مســاحت 200 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139760302027000792 مورخ 1397/01/28 بهجت شاه زيدي 
فرزند يداله بشــماره شناسنامه 28491 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282212435 
در ششــدانگ يکبــاب ســاختمان احداثي بــر روي قســمتي از قطعــه زمين پالک 
 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 229/91 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
44- راي شــماره 139760302027000825 مورخ 1397/01/29 جمال موحددوست 
فرزند اصغر بشــماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293496480 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10100 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 142/39 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالعلي کريمي فرزند حيدر.
45- راي شــماره 139760302027000827 مورخ 1397/01/29 شهريار يزداني باغ 
ملکي فرزند حسن بشماره شناسنامه 277 صادره از اهواز بشماره ملي 1755921561 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 120 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/55 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضي عنايتي کلماني.
46- راي شــماره 139760302027000828 مــورخ 1397/01/29 حبيب اله قرباني 
خاتون آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 15559 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283857014 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/47 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس اسماعيلي .
47- راي شــماره 139760302027000829 مورخ 1397/01/29 ذبيــح اله قرباني 
خاتون آبادي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 2861 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287369952 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/47 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس اسماعيلي .
48- راي شماره 139760302027000843 مورخ 1397/01/30 کمال شيريان زاد فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291400664 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 122/25 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا نجارزادگان.
49- راي شماره 139760302027000868 مورخ 1397/01/30 غالمحسين استکي 
اورگاني فرزند علي حســين بشــماره شناســنامه 1910 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287872141 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
2 فرعي از اصلي 12140 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/85 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027000909 مورخ 1397/02/01 محمد جواد مهتري 
خوراسگاني فرزند جعفرعلي بشــماره شناســنامه 1156 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291480595 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/90 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139760302027000912 مورخ 1397/02/01 وجيهه درســتکار 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 1993 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291595376 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/90 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027000973 مورخ 1397/02/02  حســين عباســي  
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 823 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286394351 در 
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي - رضوان گيوه چي فرزند عبدالرحمن.
53- راي شماره 139760302027000997 مورخ 1397/02/03  يوسف اسدي فرزند 
محمدولي بشــماره شناســنامه 22 صادره از اليگودرز بشــماره ملي 4172412769 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 180/44 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139760302027001008 مورخ 1397/02/03 حسين عباسي فرزند 
بمانعلي بشماره شناسنامه 823 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286394351 در ششدانگ 
يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 96/51 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين 

صالحي قلعه ناظري.
55- راي شماره 139760302027001180 مورخ 1397/02/08 محسن شريف احمديان 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 807 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285523563 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1596 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 215/75 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139760302027001185 مورخ 1397/02/08 احمد سعيدي اشني 
فرزند عبدالرزاق بشماره شناســنامه 720 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285085485 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1596 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/75 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
57- راي شماره 139760302027001417 مورخ 1397/02/15 شهرام اکبري بابوکاني 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 491 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289429308 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 141 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلي زارعي.
58- راي شــماره 139760302027001418 مــورخ 1397/02/15 عليرضــا 
فهرســتيان فرزند علي اکبر بشــماره شناســنامه 1946 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1287830544 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
59- راي شــماره 139760302027001419 مورخ 1397/02/15  قلي حيدري فرزند 
رضا قلي بشماره شناسنامه 3 صادره از بوئين و مياندشت بشماره ملي 6219761121 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 100 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد دردشتيان.
60- راي شــماره 139760302027001496 مــورخ 1397/02/16 حســين صادقي 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 14 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291274138 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 290/53 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
61- راي شــماره 139760302027001498 مــورخ 1397/02/16 فاطمــه صادقي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 167 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291309950 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 290/53 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139760302027001521 مورخ 1397/02/16 زهرا فروغي ابري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 10227 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283804141 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک شماره1 باقيمانده 
فرعي از 6650 اصلي و 6653  اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/20 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139760302027001530 مورخ 1397/02/16 عباسعلي زيدي کوله 
پارچه فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3959 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282787179 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 299 فرعي از اصلي 7725 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 44/58 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139760302027001531 مورخ 1397/02/16 خليل زيدي کوله پارچه 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 457 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289282201 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
299 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 44/58 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139760302027001533 مورخ 1397/02/16 عباس امينائي فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 16654 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283868245 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6495 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 235/80 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن زماني فرزند هاشم .
66- راي شــماره 139760302027001646 مورخ 1397/02/19  محمد قائد اميني 
هاروني  فرزند مرحوم حاجي آقا بشــماره شناســنامه 1382 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 4620469084 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پــالک 15202 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 191/85 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي اکبر و عبدالرحمــن قربانيان

 فرزندان براتعلي.
67- راي شماره 139760302027001861 مورخ 1397/02/23 مريم اميني يکتا فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 3057 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293395773 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13107 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 166/07 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139760302027001941 مورخ 1397/02/25  علي موحدي مطلق 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 721 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291582819 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11515 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 352/90 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139760302027001942 مورخ 1397/02/25 رسول زارعي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 9773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292626380 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 118/70 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

يداله سلماني برتيانچي .
70- راي شــماره 139760302027001969 مورخ 1397/02/25 حســنعلي قديري 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 74 صادره از سميرم سفلي بشماره ملي 5129789601 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 224/40 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اداره کل اموال و امالک بنياد مستضعفان اصفهان.
71- راي شماره 139760302027002004 مورخ 1397/02/26  مرتضي بعيدي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 1022 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283985829 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 10345 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 407/1 مترمربع. خريداري طي  سند رسمي.
72- راي شــماره 139760302027002007 مورخ 1397/02/26 ناصر اميني اناراني 
فرزند هادي بشماره شناسنامه 12108 صادره از اهواز بشــماره ملي 1750604310 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
شماره80و 81 فرعي از 15192 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/68 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
73- راي شــماره 139760302027002008 مورخ 1397/02/26 نيلوفر اميني اناراني 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 1230  صادره از اهواز  بشماره ملي 1754249922  در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
شماره80و 81 فرعي از 15192 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/68 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139760302027002019 مــورخ 1397/02/26 ملک دانشــمند 
خوراســگاني  فرزند حسين بشــماره شناســنامه 7666 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283778459 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6173 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 26/46 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
75- راي شماره 139760302027002021 مورخ 1397/02/26 سجاد صمدي فرزند 
محمد حسين بشماره شناسنامه 3680 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288339011 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139760302027002043 مورخ 1397/02/27 الهام اميري رامشه 
فرزند حسين بشماره شناســنامه 510 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284139042 در 
ششدانگ يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12599 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/02 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن فروغي ابهري.
77- راي شماره 139760302027002069 مورخ 1397/02/27 بتول باقري زفره فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3158 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290564922 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 178/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139760302027002100 مورخ 1397/02/29 عبدالوهاب کريمي 
خياداني فرزند رضا بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291223266 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 7929 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 338/55 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عبدالحسين حاجيان خياداني .
ادامه در صفحه 7
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79- راي شــماره 139760302027002111 مورخ 1397/02/29 خانم وجيهه چيت 
ساززاده عالف به شناسنامه شماره 3291 و شــماره ملي 1287008135صادره اصفهان 
فرزند محمود و خانم رضوان چيت ساززاده عالف به شناسنامه شماره 707 و شماره ملي 
1286860261 صادره اصفهــان فرزند محمود و آقاي هادي چيت ســاززاده عالف به 
شناسنامه شماره 0 و شــماره ملي 1270688278 صادره اصفهان فرزند محمود و آقاي 
جالل چيت ساززاده عالف به شناسنامه شماره 3047 و شماره ملي 1293067725 صادره 
اصفهان فرزند محمود و آقاي عليرضا چيت ســاززاده عالف به شناسنامه شماره 577 و 
شــماره ملي 1290487911 صادره اصفهان فرزند محمود و آقاي مجيد چيت ساززاده 
عالف به شناسنامه شــماره 369 و شــماره ملي 1291151451صادره اصفهان فرزند 
محمود  کما فرض اله ) طبق قانون ارث ( در ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها ثمنيه 
اعياني  قسمتي از پالک شماره12633 اصلي واقع در  بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
 236/93 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي زين العابدين

 فروغي ابري .
80- راي شــماره 139760302027002121 مــورخ 1397/02/29 صــادق عابدي 
فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284170306 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 187/10 مترمربــع. خريداري  

طي سند رسمي.
81- راي شــماره 139760302027002122 مورخ 1397/02/29 مسعود هادي فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 4128 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288289839 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 187/10 مترمربــع. خريداري

  طي سند رسمي.
82- راي شــماره 139760302027002124 مورخ 1397/02/29 محمد عابدي کچه 
فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 627 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284149617 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 187/10 مترمربــع. خريداري

  طي سند رسمي.
83- راي شماره 139760302027002243 مورخ 1397/02/31 عصمت اشرف فرزند 
حيدر بشماره شناســنامه 9328 صادره از خور و بيابانک بشماره ملي 5409675241 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10375 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 82/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي آقاي غالمرضا آقا کوچک.
84- راي شــماره 139760302027002245 مــورخ 1397/02/31 بهــرام علــوي 
فرزند کمال بشماره شناسنامه 215 صادره از شهرکرد بشــماره ملي 4621532294 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 9175 فرعي 
 از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/50 مترمربع. خريداري  

طي سند رسمي.
85- راي شــماره 139760302027002247 مورخ 1397/02/31 بهرام علوي فرزند 
کمال بشماره شناسنامه 215 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621532294 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 147/25 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139760302027002254 مورخ 1397/02/31 محمودرضا باقري 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 66165 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281759740 
در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 52 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 44/74 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سيدجالل حسيني فرزند سيدرضا .
87- راي شــماره 139760302027002274 مورخ 1397/02/31 اميرحمزهء قنبري 
فرزند بالل بشماره شناسنامه 25 صادره از فريدن بشماره ملي 1159919501 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 19 واقــع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 116/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88- راي شماره 139760302027002320 مورخ 1397/03/01 مسعود فروغي ابري 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 1798 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291627685 در 
سه - چهارم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه توليد بتن احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 60004 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي. 
89- راي شــماره 139760302027002321 مورخ 1397/03/01 مجيد فروغي ابري 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 32 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291502572 در 
سه - چهارم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه توليد بتن احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 60004 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
90- راي شــماره 139760302027002352 مــورخ 1397/03/02 عليرضا منتظري 
شاتوري فرزند عباســقلي بشــماره شناســنامه 853 صادره از کوهپايه بشــماره ملي 
5659235522 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1775 فرعي از اصلي 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/80 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
91- راي شــماره 139760302027002358 مورخ 1397/03/02 اکرم قاســمي کرد 
آبادي فرزند احمد بشماره شناسنامه 1027 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291058117 
در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي جعفر کريمي فرزند حسين.
92- راي شــماره 139760302027002360 مــورخ 1397/03/02 احمد شــاه ولي 
خوراســگاني  فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 9780 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283799677 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پالک 5451 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11/53 
 مترمربع. خريــداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي قربانعلي مکاري

 خوراسگاني.
93- راي شماره 139760302027002362 مورخ 1397/03/02 زهرا مشايخي  فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291417990 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5451 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11/52 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي قربانعلي مکاري خوراسگاني.
94- راي شــماره 139760302027002440 مورخ 1397/03/05 عباسعلي اصفهاني 
زاده فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 330 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287564399 
در ششدانگ يکباب خانه در حال ساخت احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
 11548 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 200 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
95- راي شــماره 139760302027002441 مــورخ 1397/03/05 زينب ابراهيمي 
پنارتي فرزند علي بشماره شناسنامه 264 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283665654 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 فرعي از اصلي 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/51 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
96- راي شــماره 139760302027002454 مورخ 1397/03/05 حسين فخر فرزند 
حسن علي بشماره شناســنامه 101 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287523307 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 286 فرعي از 
 اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/897 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
97- راي شــماره 139760302027002466 مــورخ 1397/03/05 زهــرا ناظوري 
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 646 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291424180 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 

از قطعه زمين پالک 2 فرعي از اصلي 5914 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
214/75 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

98- راي شماره 139760302027002469 مورخ 1397/03/05 سيد منصور حسيني 
فرزند سيد حسن بشماره شناسنامه 105 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291368299 
در چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 2 فرعي از اصلي 5914 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/75 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
99- راي شــماره 139760302027002477 مورخ 1397/03/05 رســول  رفيعيان 
اصفهاني فرزند حســين  بشــماره شناســنامه 710 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286626390 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج محمد فروغي ابري.
100- راي شــماره 139760302027002493 مورخ 1397/03/05 ريحانه دهقانپور 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288143877 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 11601 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/37 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
101- راي شــماره 139760302027002494 مورخ 1397/03/05 حســن کاروان  
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 1609 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288959087 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 11601 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/37 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
102- راي شماره 139760302027002495 مورخ 1397/03/05 محمدحسين قيصري  
فرزند عباس بشماره شناســنامه 54 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291256271 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6173 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 41/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسين دانشمند خوراسگاني.
103- راي شــماره 139760302027002497 مــورخ 1397/03/05 مهين هراتيان 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 57428 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281670324 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12135 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 123/60 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد ابري فرزند حسن.
104- راي شماره 139760302027002499 مورخ 1397/03/05 زهرا اسديان اصفهاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 68292 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281783862 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 14 فرعي از اصلي 
7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علي ترابي برتيانچي فرزند محمد.
105- راي شماره 139760302027002500 مورخ 1397/03/05 احمد رحيمي خياداني 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 6107 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293426271 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 157/90 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي قربانعلي نصيري.
106- راي شماره 139760302027002519 مورخ 1397/03/06  جعفر قديري کفراني 
فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 874 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659275087 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 147 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/04 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي پروانه پور قباد فرزند محمود.
107- راي شماره 139760302027002527 مورخ 1397/03/06 فاطمه اميني فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 8784 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283789711 در ششدانگ 
يکباب مغازه آهنگري باســتثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 7 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 64/64 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قربانعلي قورتاني محمدآبادي فرزند 

حسن .
108- راي شــماره 139760302027002529 مــورخ 1397/03/06 عليرضا طائي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 107 صادره از سميرم بشماره ملي 1209616483 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 232/29 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم صاحب بصيري.
109- راي شــماره 139760302027002551 مــورخ 1397/03/06 مهــدي واعظ 
شهرســتاني فرزند يداله بشــماره شناســنامه 118 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287690475 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
66/84 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خمسه 

عشري.
110- راي شــماره 139760302027002554 مورخ 1397/03/06 حســن مسائلي 
فرزند علي بشــماره شناســنامه 528 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287642934 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پالک 237 فرعي از اصلــي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 66/84 مترمربــع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي ابوالقاســم

 خمسه عشري.
111- راي شــماره 139760302027002581 مورخ 1397/03/07  دولت جمهوري 
اسالمي ايران به نمايندگي وزارت آموزش وپرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملي 14000290195  در ششدانگ يکباب مدرسه از پالک شماره7897 
اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1561/28 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
112- راي شــماره 139760302027002587 مورخ 1397/03/07 شــرکت تعاوني 
خدمات بهداشتي درماني نسيم سالمت سپاهان به شــماره ثبت 21349 و شناسه ملي 
10260422026 در ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 43 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
113- راي شــماره 139760302027002591 مورخ 1397/03/07  شــرکت تعاوني 
خدمات بهداشتي درماني نسيم سالمت سپاهان به شــماره ثبت 21349  و شناسه ملي 
10260422026  در ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 43 فرعي از اصلــي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 258/42 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
114- راي شــماره 139760302027002593 مورخ 1397/03/07 عليرضا پورجليلي 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 475 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291169350 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12 و 1788 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/90 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
115- راي شــماره 139760302027002597 مــورخ 1397/03/07 عباســعلي 
هادي پيکاني فرزند محمدحســين بشماره شناســنامه 1507 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287847315 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پالک 119 فرعي از اصلــي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 99 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي رمضان عنايتي

 فرزند زين العابدين.
116- راي شماره 139760302027002600 مورخ 1397/03/07  ناصر توکلي مهدي 
آبادي فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 394 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284265862 
در ششدانگ يکباب مرغداري احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10005/56 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علي بديعي گورتي فرزند عباس .
117- راي شــماره 139760302027002603 مــورخ 1397/03/07 جــواد 
اميني پزوه فرزند حســين  بشــماره شناســنامه 695 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291444165 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
 7897 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/12 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
118- راي شــماره 139760302027002611 مورخ 1397/03/07  ســيد مصطفي 
طباطبايي کوپائي  فرزند سيد يحيي بشماره شناسنامه 59 صادره از کوهپايه بشماره ملي 
5659354165 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/20 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
119- راي شــماره 139760302027002612 مورخ 1397/03/07  احترام الســادات 
طباطبايي کوپائي فرزند حســن بشــماره شناســنامه 385 صادره از تهران بشماره ملي 
0052554104 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/20 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
120- راي شماره 139760302027002679 مورخ 1397/03/09 علي خلفي خياداني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 9206 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283793938 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/37 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عباس باللي فرزند حسن.
121- راي شماره 139760302027002682 مورخ 1397/03/09 اله داد حسن اصفهاني 
فرزند عربعلي بشماره شناسنامه 844 صادره از اردستان بشماره ملي 1189173761 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رجبعلي افغاني .
122- راي شماره 139760302027002683 مورخ 1397/03/09 معصومه قادري زفره 
اي فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 50 صادره از بغداد بشماره ملي 4723137009 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رجبعلي افغاني .
123- راي شــماره 139760302027002735 مورخ 1397/03/12 حســن عبدالهي 
خوراســگاني فرزند صفرعلي بشــماره شناســنامه 5455 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1283756307 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زميــن پــالک 3753 فرعــي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 372/19 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

حسن عبدالهي خوراسگاني.
124- راي شماره 139760302027002737 مورخ 1397/03/12 مسلم قرباني خاتون 
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291551727 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5113 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 210/60 مترمربع. خريداري 
طي سند رسمي.

125- راي شماره 139760302027002744 مورخ 1397/03/12 علي خلفي خياداني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 9206 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283793938 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/56 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عباس باللي .
126- راي شماره 139760302027002749 مورخ 1397/03/12 مرتضي بردبار  فرزند 
منصور  بشماره شناسنامه 271 صادره از فسا بشــماره ملي 2571592874 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46/15 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اصغر شاه زيدي .
127- راي شــماره 139760302027002765 مــورخ 1397/03/12 احمدرضــا 
قاسمي فساراني فرزند اسمعيل بشماره شناســنامه 484 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291081054 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان تجاري مسکوني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13220 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

87/52 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
128- راي شــماره 139760302027002769 مورخ 1397/03/12 اسماعيل قاسمي 
فساراني فرزند حسين بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291826505 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان تجاري مسکوني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 13220 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87/52 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
129- راي شماره 139760302027002821 مورخ 1397/03/13 احمد فروغي ابري 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1063 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283639475 در 
يک و نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب کارخانه توليد بتن احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 60004 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
130- راي شماره 139760302027002822 مورخ 1397/03/13 فاطمه بيگم صالحي 
ابري فرزند رضا بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291294971 در 
يک و نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب کارخانه توليد بتن احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 60004 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
131- راي شماره 139760302027002826 مورخ 1397/03/13 عبدالحميد فروغي 
ابري فرزند رضا بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291377409 در 
يک و نيم دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب کارخانه توليد بتن احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 60004 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
132- راي شــماره 139760302027002832 مورخ 1397/03/13 مســعود فروغي 
ابري فرزند احمد بشماره شناسنامه 1798 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291627685 
در سه - چهارم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه آجر احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 119961/94 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
133- راي شــماره 139760302027002834 مــورخ 1397/03/13 مجيد فروغي 
ابري فرزند احمد بشماره شناســنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291502572 
در سه - چهارم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه آجر احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 119961/94 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
134- راي شماره 139760302027002839 مورخ 1397/03/13 احمد فروغي ابري 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1063 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283639475 در 
يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه آجر احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 119961/94 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
135- راي شماره 139760302027002840 مورخ 1397/03/13 فاطمه بيگم صالحي 
ابري فرزند رضا بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291294971 در 
يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه آجر احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 119961/94 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
136- راي شماره 139760302027002841 مورخ 1397/03/13 عبدالحميد فروغي 
ابري فرزند رضا بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291377409 در 
يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب کارخانه آجر احداثي بر روي قسمتي از قطعه 

زمين پالک 29 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 119961/94 مترمربع. 
خريداري طي سند رسمي.

137- راي شــماره 139760302027002848 مورخ 1397/03/13  حســين رحيمي 
دهسوري  فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 12 صادره از فريدونشهر بشماره ملي 
1129742032 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 148/53 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صغري زارعي فرزند عزيزاله.
138- راي شماره 139760302027002849 مورخ 1397/03/13 عزت قاسمي فرزند 
محمد حسين بشماره شناســنامه 416 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291384669 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 6443 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/62 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمدعلي جوانمرد فرزند رضا.
139- راي شــماره 139760302027002855 مــورخ 1397/03/13 عليرضا کمالي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 77233 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281868205 در 
ششدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 46 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 585/16 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نعمت اله جهانبخش.
140- راي شــماره 139760302027002866 مورخ 1397/03/13 عليرضا حســين 
زاده زري باف فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 2565 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283533405 در ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 786/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خانم آغا ايرواني.
141- راي شــماره 139760302027002873 مــورخ 1397/03/13 فخري قضاوي 
خوراســگاني فرزند قدمعلي بشــماره شناســنامه 73 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291394192 در ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 6634 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/40 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
142- راي شــماره 139760302027002874 مورخ 1397/03/13 قربانعلي قادري 
خوراســگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 214 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283649578 در ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/29 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مهدي صفدر زاده حقيقي.
143- راي شــماره 139760302027002884 مورخ 1397/03/17 محمدرضا ترابي 
فرزند علي اکبر بشماره شناســنامه 705 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290391701 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 279 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 129/76 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
144- راي شــماره 139760302027002889 مورخ 1397/03/17 امين فتحي فرزند 
ناصرقلي بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199637661 در چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 88/20 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
145- راي شــماره 139760302027002891 مــورخ 1397/03/17 فاطمه مهياري 
فرزند ناصرقلي بشماره شناسنامه 16134 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292689528 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/20 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
146- راي شماره 139760302027002947 مورخ 1397/03/20 طلعت توکلي گارماسه 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 1153 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110402074 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 236 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/18 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي شهربانو شاه زيدي .
147- راي شــماره 139760302027002953 مورخ 1397/03/20 غالمرضا شمس 
فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 309 صادره از اهواز بشماره ملي 1755757069 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 23/58 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي کريم کريمي .
148- راي شماره 139760302027002956 مورخ 1397/03/20 معصومه مساح فرزند 
بهرام بشماره شناسنامه 166 صادره از آبادان بشــماره ملي 1818456702 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13044 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177/87 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي دانيال حکيمي ملکان و توران حکيمه ملکان .
149- راي شماره 139760302027002959 مورخ 1397/03/20 فرهاد اکبري بواني  
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 243 صادره از آبادان بشماره ملي 1818107279 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13044 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/87 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي دانيال حکيمي ملکان و توران حکيمه ملکان .
150- راي شــماره 139760302027002991 مــورخ 1397/03/20 محمدرضــا 
ملکوتي خواه فرزند رمضانعلي بشــماره شناســنامه 34 صادره از کوهپايه بشماره ملي 
5659603289 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
 10393 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 101/5 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
151- راي شماره 139760302027003030 مورخ 1397/03/21 جعفر تقيان پزوه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 10528 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283807157 در ششدانگ 
يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10943 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 182/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد ثقفي فرزند حسين.
152- راي شماره 139760302027003031 مورخ 1397/03/21 محمود تقيان پزوه 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 980 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291537708 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10943 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 244/31 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد ثقفي فرزند حسين .
153- راي شماره 139760302027003349 مورخ 1397/03/29 اصغر نادري فرزند 
نعمت اله بشــماره شناســنامه 329 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284036261 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9396 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 55/74 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
154- راي شماره 139760302027003390 مورخ 1397/03/29 محمد ملک محمدي 
فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 1607 صادره از اليگودرز بشماره ملي 4171217687 
در ششدانگ يک قطعه زمين و بناي احداثي احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 906/57 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا کشاورز هفداني.
155- راي شــماره 139760302027003633 مورخ 1397/04/05 سيدابوالقاســم 
فاطمي حســن آبادي فرزند ســيدعلي بشــماره شناســنامه 2557 صادره از حسن آباد 
بشماره ملي 5649417288 در ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعــه زميــن پــالک 10342 و 10343 و 10344 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 57/33 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 اسداله رجبي کردآبادي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/04

م الف: 202386 مهدي شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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رییس دانشگاه اصفهان ابقا شد
»منصور غالمی« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
طی حکمی »هوشنگ طالبی« را به مدت 4 سال 
در سمت ریاست دانشــگاه اصفهان ابقا کرد. در 
این حکم انتصاب آمده اســت: »ضمن قدردانی 
و تشــکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 
1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای 
مدت 4 سال در سمت ریاســت دانشگاه اصفهان 
ابقا می شــوید.«گفتنی است هوشــنگ طالبی 
حبیب آبادی، در تاریــخ 14 آذر ماه 94 پس از دو 
سال سرپرســتی در دانشــگاه اصفهان به عنوان 
رییس این دانشگاه منصوب شد؛ وی در سال های 
76 تا 84 ریاست دانشگاه اصفهان را برعهده داشت 
که در آذرماه 92 با حضور رضا فرجی دانا وزیر وقت 
علوم به عنوان سرپرست دانشگاه اصفهان انتخاب 

شده بود.

 ثبت نام نوزدهمین دوره 
عتبات دانشگاهیان آغاز شد

رییس ستاد عمره و عتبات دانشــگاهیان از آغاز 
ثبت نام نوزدهمین دوره عتبات دانشــگاهیان از 

هفته آینده در سایت »لبیک« خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین »ســیدمحمدرضا 
فقیهی« ضمــن عرض تبریک میالد با ســعادت 
حضــرت علی بــن موســی الرضا)ع( گفــت: با 
توجــه بــه برنامه ریزی هــای صــورت گرفته، 
دانشگاهیان مشتاق ســفر زیارتی عتبات عالیات 
 می توانند با مراجعه به ســایت لبیک به نشــانی
  www.labbayk.ir بــرای ثبــت نــام در
 کاروان های عتبات اقدام کنند. رییس ستاد عمره 
و عتبات دانشگاهیان گفت: نوزدهمین دوره اعزام 
دانشگاهیان به عتبات عالیات، از اواخر مردادماه 
آغاز خواهد شــد که جزئیات، نحوه ثبت نام، ارائه 
تســهیالت به زائران دانشــگاهی و توضیحاتی 
درخصوص قیمت، طی نشســت خبری در هفته 

آینده به اطالع عالقه مندان خواهد رسید.

 کاهش تعداد 
موسسات مجاز اعزام دانشجو

کارگروه نظــارت برعملکرد موسســات معاونت 
بورس و امور دانشــجویان خارج ســازمان امور 
دانشــجویان در بروز رســانی تیرماه 97، لیست 
موسســات و شــرکت های لغو مجوز شده و عدم 
تمدید اعزام دانشجو، همچنین لیست موسسات 
مجاز اعزام دانشــجو به خارج را اعالم کرد. در این 
به روز رسانی، فهرســت 1۰۳ موسسه و شرکت 
لغو مجوز شــده اعزام دانشــجو و 1۳۳ موسسه 
مجاز اعزام دانشجو به خارج، منتشر شد.براساس 
این فهرســت، از مجموع 1۰۳ موسسه و شرکت 
لغو مجوز شــده اعزام دانشــجو، ۳4 موسسه تا 
 اطالع ثانوی تعلیق شده و 69 موسسه لغو مجوز

 شده اند. همچنین از فهرست 1۳۳ موسسه مجاز 
اعزام دانشــجو، زمان مجوز برخی از موسسات به 
اتمام رســیده بود که تمدید مجوز آنها در دست 
بررسی است. موسســات لغو مجوز شــده اعزام 
دانشــجو با توجه بــه ضوابط و مقــررات، اجازه 
هیچ گونه فعالیتی درخصوص اعزام دانشــجو از 

قبیل مشاوره، عقد قرارداد و... نخواهند داشت.

  دانشگاه های برتر، درخواست 
کاهش دانشجوی شبانه  را ندارند

معاون آموزشــی وزارت علوم گفــت: از نظر من 
مطلوب این است که دانشگاه های سطح یک کشور 

دانشجوی شهریه پرداز پذیرش نکنند.
»مجتبی شریعتی نیاسر« افزود: این موضوع، تنها 
یک ایده است و برنامه ریزی خاصی برای آن هنوز 

صورت نگرفته است.
معاون آموزشــی وزارت علوم تاکید کرد: از سوی 
دانشگاه های برتر کشور موضوعی به صورت رسمی 
در خصوص کاهش پذیرش دانشجویان نوبت دوم 

)شبانه( اعالم نشده است.
  

آغاز جذب هیئت علمی بورسیه 
علوم پزشکی

پنجمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان 
دکتــری تخصصــی )Ph.D( در دانشــگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی از ســوی مرکز امور 

هیئت علمی وزارت بهداشت منتشر شد.
بر اساس این اعالم نیاز، تعداد 61 نفر از دانشجویان 
دکتری تخصصی در ۳6 دانشکده و دانشگاه علوم 
پزشکی جذب می شوند. مهلت ثبت نام این دوره از 

فراخوان تا 1۵ مرداد ماه 97 است.

محیط زیست

۱۵ مردادماه آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی 
رانندگان

پیشنهاد سردبیر:

 آرامش حیات وحش 
در منطقه حفاظت شده »پرور«

منطقه حفاظت شد ه »پرور« د ر۵۰ کیلومتری 
شمال شرقی شهرســتان  »سمنان« قرار د ارد. 
این منطقه از شــمال به اســتان مازندران، از 
جنوب به شهمیرزاد، از شــرق به د امغان و از 
غرب به منطـــقه چاشــم محدود شده است. 
این  عکس  روایتی ازآرامش زیست محیطی در 
منطقه پرور و گونه های مختلف حیات وحش 

این منطقه حفاظت شده و امن است.

 فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست استان:

تجهیزات محیط بانان اصفهان 
نیازمند به روزرسانی است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان، با بیــان اینکه در حــال حاضر 2۰۰ 
محیط  بان از بیش از دو میلیون هکتار از مناطق 
چهارگانه اســتان اصفهان حفاظت می کنند، 
اظهار کرد: بیش از یک میلیــون هکتار از این 
مراتع منطقه شــکار ممنوع و یک میلیون نیز 

مراتع حفاظت شده است.
»مرتضی جمشیدیان« با بیان اینکه بر اساس 

چارت سازمانی باید حدود 6۰۰ محیط بان از 
مراتع حفاظت شده اســتان اصفهان حفاظت 
کننــد، اضافه کرد: ایــن در حالی اســت که 
درحال حاضر تنها یک سوم از چارت سازمانی 
نیــرو داریم و این در حالی اســت کــه اجازه 
اســتخدام محیط بان را نیز نداریــم. فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان به 
نامناسب بودن تجهیزات در اختیار محیط بانان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که 
سال هاســت تجهیزات این محیط بانان به روز 
نشده و این در حالی است که شکارچیان برای 
شــکار از آخرین تجهیزات به روز دنیا استفاده 

می کنند.
وی با بیــان اینکه کمبود تجهیــزات تاکنون 
آسیب جدی به محیط بانان وارد نکرده است، 
ادامــه داد: این در حالی اســت کــه نبود این 
تجهیزات آسیب های فراوانی را به محیط زیست 

وارد کرده است.
جمشیدیان با بیان اینکه آموزش محیط بانان 
برای حفاظت بهتر از محیط زیست در دستور 
کار است، ادامه داد:  اخیرا تجهیزاتی از جمله 
شــوکر و جلیقه ضد گلوله توســط ســازمان 
محیط زیست خریداری و در اختیار محیط بانان 

قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان اعالم کرد:

۱۵ مردادماه آخرین مهلت 
ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان، با اشــاره به اینکه برقــراری مباحث 
مرتبط با بیمه تکمیلی یکی از مطالبات جدی 
رانندگان بوده اســت، اظهار کرد: خوشبختانه 
با پیگیری های انجام شــده و دســتور ریاست 
ســازمان قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و 
حوادث رانندگان توســط کانون انجمن های 
نفس موسســات و شــرکت های حمل ونقل 

جاده ای کشور منعقد شد.
»مهدی خضری« افزود:  بر اساس بخشنامه های 
ارســالی، آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی 
درمان و عمر و حوادث رانندگان بخش کاال 1۵ 

مردادماه سال جاری اعالم شده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان بیان داشــت: رانندگان با در دســت 
داشتن اصل و کپی کارت هوشمند راننده، اصل 
و کپی شناسنامه و کارت ملی راننده و همسر، 
ارائه شماره حساب شبا متعلق به راننده جهت 
درج در سامانه مربوطه باید به دفاتر پیشخوان 
دولت یا انجمن های صنفی خود مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از دستگیری 
اعضای یک باند خانوادگی که با ترفند ثبت شرکت 
تجاری به منظور واردکردن اقالم صنعتی به کشور 
اقدام به دریافــت 894 میلیارد ریــال ارز با نرخ 

دولتی کرده و متواری شده بودند، خبر داد.
سردار »مهدی معصوم بیگی« در تشریح جزئیات 
این خبر اظهار داشــت: کارآگاهــان اداره مبارزه 
با جرایــم اقتصــادی پلیس آگاهــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، در ادامــه طرح های 
مقابله با مجرمان و اخاللگــران اقتصادی و نا امن 
کنندگان بــازار ارز، طی یک اقــدام تخصصی از 
تخلف ارزی یک شرکت تجاری مطلع و بالفاصله 
موضوع را تحت بررســی قرار دادند. وی افزود: با 
انجام اقدامات اطالعاتی مشــخص شــد، سه نفر 
که باهم نسبت فامیلی دارند، با ثبت یک شرکت 
تجاری، در یکی از بانک های استان، حساب های 
اعتباری در قالب قراردادهای جعلی و اسناد ارزی 
افتتاح و سپس به منظور وارد کردن اقالم مختلف 
صنعتی، تســهیالت ارزی به مبلغ 894 میلیارد 

ریال از بانک مزبور دریافت کرده اند. این مقام ارشد 
انتظامی عنوان کرد: مســئوالن این شرکت پس 
از اخذ تســهیالت، هیچ گونه اقدامی درخصوص 
بازگرداندن بدهی خود بــه بانک در مدت تعیین 
شده، نکرده و اوراق سبز را مبنی بر اینکه اقالمی 
وارد کشور شده باشد، نیز ارائه ندادند؛ همچنین 
از آدرس هایی که به نام شــرکت ثبت شــده نیز 
تغییر مکان داده بودند. معصوم بیگی تصریح کرد: 
سرانجام با تالش شبانه روزی کارآگاهان، مخفیگاه 
اعضای این باند شناســایی و طــی یک عملیات 

ضربتی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف 894 میلیارد ریال تخلف ارزی از یک شرکت تجاری
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، با اشاره به آمار 
زاد و ولد در اســتان اصفهان طی ســه ماهه امسال 
اظهار کرد: در این بازه زمانی 18 هزار و 8۰2 نوزاد 
در اصفهان به دنیا آمــده و مدارک هویتی برای آنها 
صادر شده است.»حســین غفرانی« افزود: 9 هزار و 
۵7۵ نوزاد پسر و 9 هزار و 227 نوزاد دختر در استان 

اصفهان طی سه ماه امسال به دنیا آمده اند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه به 
صورت میانگین در استان اصفهان به ازای هر 1۰۰ 
دختر 1۰۵ پســر به دنیا می آید، افزود: همواره در 
زاد و ولد در اســتان اصفهان تعداد پسران بیشتر از 
دختران است. وی آمار متولدان سال گذشته را 8۰ 
هزار و ۵۵7 مورد اعالم کرد و گفت: از این تعداد تولد 
41 هزار و 261 نفر نوزادان پســر و ۳9 هزار و 296 
نوزاد دختر بوده است.غفرانی تعداد نوزادان متولد 
شده در شهرستان اصفهان طی سال گذشته را نیز 
۳6 هزار و ۳42 مورد اعالم کــرد و ادامه داد: از این 
تعداد 18 هزار و 62۰ پســر و 17 هزار و 772 مورد 

دختر بوده اند.

وی نرخ تولد در استان اصفهان را 16.2 درصد دانست 
و گفت: سرشماری ها، بیانگر پدیده کاهش جمعیت 
در استان اصفهان است که باید مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان 
اینکه صدور شناسنامه برای تک تک شهروندان ایران 
امری ضروری است و هر شــهروندی که شناسنامه 
نداشته باشــد، به عنوان یک معضل تلقی می شود، 
ادامه داد: در استان اصفهان نیز با این معضل رو به رو 
هستیم؛ اما با برقراری تعامل با اداره کل بهزیستی و 
دادگستری استان اصفهان، تاکنون نسبت به صدور 
شناســنامه و کارت ملی برای افراد بی هویت اقدام 

شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان:

تولد پسران در اصفهان از دختران پیشی گرفت

مدیرحوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، از تصادف دو دستگاه پژوی 4۰۵ و یک دستگاه پژو پارس در اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در ساعات 
پایانی سه شنبه شب در محور سفیددشت در جاده اصفهان-بروجن رخ داد.

»غفور راستین« افزود: در این حادثه، ۳ نفر که 2 مرد 26 و ۳6 ساله و یک دختر 6 ساله بودند، مجروح شدند که بالفاصله با ۳ دستگاه آمبوالنس به بیمارستان 
شهدای لنجان منتقل شدند. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در پایان گفت: در این حادثه ۳ نفر نیز در محل حادثه جان باختند که 2 مرد ۳۵ 
ساله و یک زن 29 ساله بودند. گفتنی است براساس اعالم پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، انحراف به چپ راننده پژو پارس علت وقوع این حادثه 

بوده است.

ثه
حاد

ثبت احوالناجا

زندگی پر فراز و نشــیب او، از سال 82 شروع شد.  به 
زیستن در محله های قدیمی با کوچه پس کوچه های 
باریک و خانه های قدیمی عادت کرده بود. دو فرزند 
پسر داشــت که در همین محله و با همین فرهنگ 
بزرگ شده بودند. »ابوالفضل« پسر بزرگ خانواده که 
1۳ سال داشت، گفت: یازده سال داشتم که پدرم را از 

دست دادم؛ از آن موقع چهار سال می گذرد.
مادر خانواده که خانم فرهــادی صدایش می زدند، 
۳8 ســال بیشتر نداشــت اما ســنگینی بار زندگی 
چروک های زیــادی روی پیشــانیش انداخته بود. 
از ســال 82 که همســرش بــر اثر حادثــه تصادف 
ضربه مغزی و پــس از دوماه بیهوشــی، یک طرف 
بدنش فلج شــده بــود، خانــم فرهای یــک تنه بار 
مشــکالت را به دوش کشــیده و چرخ زندگی را با 
 کار کردن در رســتوران هــا، تاالر هــا و... گردانده

 بود.
خانم فرهادی گفت: از ســال 82، روزی که همسرم 
بعد از تصادف ســختی که کرده بــود و بعد از دو ماه 
بیهوشی، به هوش آمد، در کالم اول گفت:»سیگار«! 
مادر خانواده گفت: همسرم اعتیاد داشت و زمانی که 
به هوش آمد پزشــکان گفتند نباید هیچ بوی سیگار 
یا دودی به مشــامش برســد تا بتواند موادمخدر را 

ترک کند.
کاری کــه خواهــرم پیشــنهاد داده بود، بســیار 
ســبک تر از کارکردن در رســتوران ها بــود؛ فقط 
برای این کار، هیچ ســرمایه اولیه ای نداشــتم؛ اما با 
کمک مالی خواهر و برادرم توانســتم چرخ خیاطی 
 بخرم و با مقــداری پارچه، کار جدید خــود را آغاز

 کردم.
او ادامــه داد: همان اوایل که قــدرت تکلم خود را از 
دســت داده بود، خیلی بهتر می توانســتیم او را از 
هرگونه مواد و ســیگار دور کنیم؛ اما بالفاصله پس از 
آنکه توانست صحبت کند، اولین کلمه ای که به زبان 
آورد، »ســیگار« بود. از همان لحظه به بعد، سیاهی 
زندگیمان را گرفت. خانم فرهادی گفت: در آن زمان 
عالوه بر خرج منزل و مدرســه بچه هــا، باید برای 

او مواد مخدر نیــز تامین 
می کردم و اگــر این کار را 
انجام نمی دادم، با ناســزا 
گفتن و داد و بیداد، من و 
فرزندانم را اذیت می کرد؛ 
حتی چندیــن بــار از او 
خواستم که ترک کند اما 
می گفت نمــی تواند و اگر 
ترک کنــد قطعا می میرد. 

خانم فرهادی گفت: بعد از مدتی همسرم درگذشت و 
من به زن سرپرست خانوار تبدیل شدم. بعد از مدتی 
خواهرم به من پیشنهاد داد، کار کردن در رستوران ها 
را کنار بگذارم و به کسب و کار خانگی مشغول شوم تا 
بتوانم کنار فرزندانم باشم و از آنها مراقبت کنم. کاری 
که خواهرم پیشــنهاد داده بود بسیار سبک تر از کار 
کردن در رســتوران ها بود؛ فقط برای این کار، هیچ 
سرمایه اولیه ای نداشــتم اما با کمک مالی خواهر و 
برادرم توانستم چرخ خیاطی بخرم و با مقداری پارچه 

کار جدید خود را آغاز کردم.

زندگــی جدید با 
بالشت های تزئینی

ریســک بزرگــی بــود و 
دوختــن  نمی دانســتم 
و تولیــد بالشــت هــای 
تزئینی مــی تواند زندگیم 
را نجــات دهد یا نــه! اما 
بــا تــالش و پشــتکار، 
توانســتم مشــتریان زیــادی را جذب کنــم. ابتدا 
بــا ۵۰کیلو بار شــروع کــردم اما زمانی کــه دیدم 
تقاضا زیاد اســت، به کمیته امــداد مراجعه کرده و 
وام گرفتم و توانســتم »دســتگاه حالجــی« بخرم 
کــه کار خودم را توســعه بدهم؛ مســئوالن کمیته 
 امــداد نیــز مــرا تشــویق کردنــد و مجــوز کار

دادند.
خانم فرهادی ادامــه داد: تصمیــم دارم با حمایت 
کمیتــه امــداد و دیگر مســئوالن بتوانــم محیط 
کارم را از محــل زندگــی جــدا کنم زیــرا حالجی 
 مشکالت تنفســی زیادی را برای فرزندانم به وجود 

می آورد.
 اوایل امیدی نداشــتم، خیلــی تنها بــودم و دیگر 
نمی توانســتم بیرون از منزل کار کنم؛ اما زمانی که 
 کار جدیدم را شروع  کردم، شور و شوق را خودم و در 

بچه هایم دیدم.
مادر خانــواده از نحوه توزیع محصوالتــش در بازار 
گفت: به خیلی از مغــازه داران محصوالتم را معرفی 
کرده ام و اگر مشــتریان سفارشــی داشــته باشند، 
مغازه داران، مــرا به آنها معرفی مــی کنند. از طرف 
کمیته امداد نیز نمایشــگاه های مختلفی می زنند 
که محصوالتمان آنجا به فروش می رود. در سایت ها 
و برنامه ها نیز آگهی هایم را زده ام که خوشــبختانه 
 فروش خوبــی دارم و مــی توانم زندگــی خودم و

 بچه هایم را اداره کنم.
52 هزار زن سرپرست خانواده دراصفهان 

وجود دارد
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان 
اصفهان در خصوص زنان سرپرست خانوار در اصفهان 
گفت:  ۵2 هزار خانوار با سرپرستی زنان تحت حمایت 
کمیته قــرار دارند که اگــر بخواهیم برتعــداد افراد 
حســاب کنیم، حدود 1۰4 هزار نفر زیر نظر کمیته 

امداد هستند.
وی ادامه داد: 6۰ درصد از طرح های اشتغال کمیته 
را زنان سرپرســت ارائه داده اند که در بعضی مواقع 
شاید مردان این خانواده طرح را اجرایی کرده باشند 

اما همسر آنها تحت حمایت کمیته امداد بوده اند.
میزان کمک مالــی که از طرف کمیتــه امداد به هر 
خانواده اهدا می شــود بســیار ناچیز است، بنابراین 
بیشتر سعی بر این شده روی توانمندسازی و اشتغال 

خانواده ها کار شود
 »بهرام ســوادکوهی« افــزود: کمیته امــداد عالوه 
بر کمک های مالی و وام هایی که به این خانواده می 
دهد، از لحاظ بیمه های تامین اجتماعی، بیمه درمانی 
و خرج تحصیل دانش آموران و دانشجویان خانواده 
نیز کمکی را دریغ نخواهد کرد تــا زمانی که درآمد 

آن خانواده به حداقل حقوق یک کارگر ساده برسد.

گرداندن چرخ امید با سرانگشت اراده
زنان، زندگی را تسلیم خود می کنند؛

۶۰ درصد از طرح های اشتغال 
کمیته  امداد را زنان سرپرست  

ارائه داده اند   و ۵۲هزار 
خانوار با سرپرستی زنان تحت 

حمایت کمیته قرار دارند

تصادف اصفهان-بروجن 
3 کشته برجای گذاشت

مدیر اورژانس استان اصفهان:

معاون پشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان :
2۵0هزار کودک در اصفهان غربالگری شدند

معاون پشگیری اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: 2۵۰ هزار کودک در استان اصفهان مورد 
غربالگری بینایی و شــنوایی قرار گرفتند.»محمدســعید محمدی« با اشــاره به فعالیت های معاونت 
پیشگیری اداره بهزیستی اظهار داشت: غربالگری بینایی کودکان ۳ تا 6 سال و غربالگری شنوایی نوزادان 

و شیرخواران، بخشی از فعالیت های معاونت پیشگیری است.
او افزود: در هر دو غربالگری، سه سطح  معاینه، ارجاع به شنوایی سنج یا بینایی سنج و در مرحله آخر ارجاع 
به متخصص گوش و حلق و بینی یا چشم پزشک وجود دارد. معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان گفت: معاینه و ارجاع به پزشک یا اعمال جراحی برای خانواده های بی بضاعت، رایگان است. وی 
با بیان اینکه سال گذشته 181 هزار نفر مورد غربالگری چشم قرار گرفتند، بیان کرد: حدود 12 هزار نفر 

مورد مشکوک، تشخیص داده شد که از این بین 2 هزار و 1۰۰ کودک مشکل جدی داشتند.

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد:
افتتاح نخستین »خانه سالمت« ویژه دختران در اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: نخستین خانه سالمت روزانه در اصفهان ویژه دختران، با هدف کنترل 
و کاهش آسیب های اجتماعی افتتاح شد.»مرضیه فرشاد« با اشاره به افتتاح »خانه سالمت روزانه« در اصفهان 

اظهار داشت: مرکز ندای مهر، نخستین مرکزی است که به صورت روزانه به فعالیت می پردازد.
وی افزود: مرکز »ندای مهر« برای دخترانی طراحی شده است که احساس ناامنی می کنند یا دختران نوجوانی 

که مشکل ارتباطی با والدین دارند و به این مرکز مراجعه می کنند.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه این مرکز روزانه فعالیت می کند، گفت: دخترانی که مشکل 
دارند در طول روز به این مرکز مراجعه می کنند و مورد حمایت روانی قرار می گیرند و ســپس شب به خانه 

خودشان برمی گردند.
وی خاطرنشان کرد: مشاور، به دخترانی که مشکل دارند، آموزش می دهد که چگونه از خودشان مراقبت کنند.

 دانشگاه

خبر
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کلینیک تخصصی »سرطان سینه« دراصفهان 
راه اندازی می شود

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

مواد الزم: 
خاکشیر: دو قاشق غذا خوری، لیموترش: یک عدد، گالب: کمی، 

شکر: 6 قاشق، آب: یک لیوان
شیوه تهیه:

ابتدا آب و شکر را داخل یک قابلمه بریزید؛ برای هر لیوان آب 6 
قاشق شکر کافی است. سپس اجازه دهید مخلوط آب و شکر به 
مرحله جوش برسد و کمی غلیظ شود. در این مرحله، گالب و آب 

لیموترش را به شربت اضافه کرده و بعد زیر آن را  خاموش کنید تا 
شربت خنک شود. برای هر لیوان آب، ۳ قاشق غذاخوری گالب و ۱ عدد 
لیموترش کفایت می کند. بعد از خنک شدن می توانید این شربت را 
برای مدت طوالنی داخل ظرف در بسته در یخچال نگهداری کنید.

یک سوم لیوان را با خاکشیر و یک ســوم بقیه را با شربت پر کرده، 
برای یک سوم نهایی می تونید از آب یا یخ استفاده کنید. )البته 
مقدار اضافه کردن شــربت به این بســتگی دارد که چقدر 
شربت را بسیارشــیرین یا کم شیرین دوست داشته 

باشید(.

شربت خاکشیر و لیمو

کلینیک تخصصی »سرطان سینه« دراصفهان راه اندازی می شود
نخستین کلینیک تخصصی »سرطان سینه« در »شهرک سالمت« اصفهان راه اندازی می شود.

»مریم طباطباییان« موسس نخستین کلینیک تخصصی سرطان سینه در اصفهان، با بیان اینکه روند رو 
به رشد بیماران مبتال به سرطان سینه توجه ویژه به تسریع در درمان این بیماری را می طلبد، اظهار کرد: 
به همین منظور راه اندازی مرکزی که تمام خدمات را به صورت یک جا به بیماران ارائه دهد، در دستور کار 
قرار گرفت. او تصریح کرد: هدف دیگر از راه اندازی این مرکز کاهش هزینه های درمان بیماران سرطانی 
است. موسس نخستین کلینیک تخصصی سرطان سینه در اصفهان، با بیان اینکه مراحل درمان از جمله 
غربالگری، رادیولوژی و سونوگرافی در کلینیک تخصصی سرطان سینه اصفهان تعبیه شده است، اضافه 
کرد: مشاوران ژنتیک نیز به منظور ارائه خدمات به افراد پرخطر در این کلینیک حضور می یابند. او با بیان 
اینکه خدمات ماموگرافی نیز از شهریور امسال در کلینیک تخصصی سرطان سینه راه اندازی می شود، 
گفت:  در شــیفت عصر نیز پاراکلینیک تخصصی در این مرکز فعال است که آخرین روش های درمانی 
با حضور متخصصان بررسی می شــود. طباطباییان افزود: برگزاری دوره های آموزشی تغذیه، حرکات 
اصالحی و ورزشی برای افراد مبتال به سرطان، از خدمات این مرکز است. وی برگزاری دوره های مشاوره 
برای فرزندان مادران مبتال به این سرطان  را نیز از دیگر خدمات در دستور کار کلینیک سرطان سینه 

اصفهان دانست.

پاسخ علم به یک دغدغه مهم مادران؛
آیا نوزادان هم »کابوس« می بینند؟

مدت هاست در سطح روان شناسی علمی این مسئله مطرح شده است که آیا نوزادان نیز کابوس می بینند 
یا خیر؟ از طریق تجربی نمی توان به پاسخ این مسئله دست پیدا کرد. این غیرممکن است که بتوان مطمئن 
بود نوزاد می تواند کابوس شبانه داشته باشد یا نه؛ چراکه این موجودات کوچک و ناتوان نمی توانند در این 
رابطه به ما چیزی بگویند. به باور دانشمندان، احتماال نوزادان کابوس نمی بینند؛ چون آن ها درکی از دنیای 
اطرافشان ندارند. زمانی کابوس شبانه برای کودکان اتفاق می افتد که درک آن ها از جهان اطرافشان بسیار زیاد 
شده باشد.»آلیس گرگوری« روانشــناس و متخصص خواب، در این رابطه تحقیقاتی انجام داده و در مصاحبه ای 
مطبوعاتی اعالم کرد که احتماال نوزادان کابوس نمی بینند و در دوران نوزادی خود، این موضوع را تجربه نمی کنند.

قابل توجه است که روانشناســان و کارشناسان خواب معتقد هســتند که به دلیل توانایی های شناختی نوزادان، آن ها 
کابوس های شبانه را تجربه نخواهند کرد. ممکن است نوزادان در طول شب بیدار شده، حتی گریه کنند که دلیل آن می تواند 
گرسنگی یا شرایط ناراحت کننده محیطی باشد، نه کابوس های شبانه. از ســوی دیگر باید در نظر داشت زمانی که نوزادان از 
خواب عمیق به طور ناگهانی بیدار می شوند، آشفته یا هراسان خواهند شــد. کابوس های شبانه معموال با حرکات تند چشمان رخ 
می دهد و می توان گفت: زمانی کابوس شــبانه برای کودکان اتفاق می افتد که محیط اطراف خود را شناخته و اطالعات آن ها از دنیای 
اطراف به اندازه ای افزایش پیدا کند که بتوانند رویدادها را تجزیه وتحلیل کنند و پیش ازاین مرحله، ازنظر علمی امکان دیدن کابوس وجود ندارد.

یادداشت های یک مشاور

گردش مالی سرسام آور محصوالت »تراریخته« و سود مازاد 
برمعمول ۳۰ تا ۴۰ درصدی روی وارداِت ساالنه ۱۰ تا ۱۵ تن از این 
محصوالت، موجب شده البی های متعددی برای بقای این تجارت شکل 
بگیرد و حتی محافل علمی نیز از جریان این البی گری عقب نمانند. نتیجه این 
ماجرا هم گزارش های آنی و فوری است که در تایید سالمت محصوالت تراریخته 
از سوی برخی دانشگاه های دولتی منتشر می شود تا نشان دهد، می توان ردپای برخی 
افراد و چهره ها را در جریان واردات محصوالت تراریخته پیدا کرد. این البی، حتی به محافل 

علمی کشور هم نفوذ کرده است.
 بنا شــده محصوالت تراریخته برچسب گذاری شــوند تا مردم بدانند، محصوالتی که مصرف 
می کنند در بسیاری از کشور های اتحادیه اروپا، واردتشــان ممنوع است. با تمام اینها، وقتی بنا 
بر اعالم رسمی مسئوالن ســالمت، بیش از ۹۰ درصد روغن های مصرفی در کشور از محصوالت 
تراریخته اســت، در عمل گزینه ای پیش روی مصرف کننده قرار ندارد تا بخواهد انتخاب دیگری را 
امتحان کند. با این همه به قول »عباس پاپی زاده« عضو کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی، حداقل حسن این برچسب گذاری آن است که محصوالت تراریخته به قیمت 

واقعی خود عرضه شوند، نه به قیمت محصوالت سالم!
نفوذ البی »تراریخته« به محافل علمی 

محصوالت تراریختــه هم چنان در محافــل علمی دنیا، محل مناقشــه اند. به همین خاطر بســیاری 
از کشــور های عضو اتحادیه اروپا ترجیح می دهند یا تراریختــه وارد نکنند یا به صــورت محدود و با 
برچسب گذاری، اقدام به واردات این محصوالت کنند.  ایران جزو کشور هایی است که واردات محصوالت 
تراریخته در آن مجاز است.پاپی زاده، درباره چرایی واردات بی صدای این محصوالت می گوید: البی های 
قوی  در حمایت از محصوالت تراریخته وجود دارد، چه در درون دولت، چه در ارتباطی که با مجلس 
گرفته می شود. روش کار تجار تراریخته ، به این صورت است که مستقیم وارد موضوع نمی شوند بلکه 
سعی می کنند  چهره ای علمی از خود نشــان دهند و مزایایی همچون »محصول بیشتر« را برای 
تراریخته ها عنوان کننــد و مضرات آن ها را با تحقیقات صوری و پاســخ های غیرعلمی در قالب 
ظاهری علمی  بپوشانند. پاپی زاده با اشاره به زمان بر بودن تحقیقات علمی همچون تاثیرگذاری 
تراریخته ها بر سالمت انسان یا طبیعت، می افزاید: هر گاه در مجلس درباره این محصوالت 
نکاتی را مطرح می کنیم، ظــرف یکی دو هفته، تحقیقی علمی چــاپ و به مجلس ارائه 
می شود! برای ما سؤال است که چگونه یک تحقیق علمی می تواند ظرف دو سه هفته به 
نتیجه برسد! او تاکید می کند: بررسی های ما نشان می دهد که یکی دو تا از نهاد های 

علمی کشور هم تحت تاثیر این البی قرار گرفته اند.
تفاوت ۴۰ درصدی قیمت »تراریخته« ها و محصوالت سالم در 

جیب دالالن! 
پاپی زاده، درباره میزان و نوع محصوالت تراریخته وارداتی هم 
تاکید می کند: ذرت، کنجاله ســویا و روغن حاصل از 
تصفیه دانه های روغنی مانند سویا، تراریخته 
هستند. برآورد ها نشان می دهد، 

۱۰ تا ۱۵ میلیــون تن از این ســاالنه حداقــل بیــن 
بنا به تاکید او متاسفانه دستگاه های محصوالت وارد کشــور می شود. 

نظارتی مثل وزارت بهداشت که ملزم به پیگیری و تایید ســالمت موادغذایی هستند، نسبت به 
پایش این موضوع وظایفشان را به طورجدی انجام نمی دهند. وی تصریح کرد: محصوالت تراریخته 

جایگزین دارند، اما چون جایگزین ها مقداری گران تر هستند، دالالن و واردکنندگان ترجیح می دهند 
محصوالت تراریخته را وارد کنند. به گفته این عضو خانه ملت، محصوالت تراریخته برای مصرف کننده 

عوارضی دارد و در ۲6 کشور توســعه یافته اروپایی، واردات این محصوالت ممنوع شده است؛ مگر در 
شرایط خاص و با برچســب گذاری، تا مصرف کننده حق انتخاب داشته باشد؛ زیرا محصوالت تراریخته 
حدود ۴۰ درصد ارزان تر از محصوالت عادی هســتند. پاپی زاده تاکید می کند: چنین اتفاقی در کشور 
ما نیفتاده است و حقوق مصرف کننده عمال نادیده گرفته می شــود؛ زیرا نمی داند محصولی که مصرف 

می کند، تراریخته است.
 آنطور که پاپی زاده می گوید: در حال حاضر در خوش بینانه ترین حالت، ۹۵ درصد روغن مصرفی کشور 
از طریق واردات تامین می شود. این عضو کمیسیون کشــاورزی معتقد است: امکان و ظرفیت تولید 
داخلی روغن داریم، اما برنامه ریزی و مدیریت برای ایــن کار وجود ندارد. او تصریح کرد: ما قانونی را 
در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم تا زمینه کاهش واردات محصوالت تراریخته فراهم شود و از 
سوی دیگر وزارت بهداشت ملزم به برچسب گذاری روی محصوالت تراریخته شد که این کار طی 

چند روز گذشته اجرایی شده است.
جمع شدن سوء استفاده های برچسب گذاری 

وقتی تمام روغن ها وارداتی و تراریخته است، مردم انتخاب دیگری ندارند؛ در چنین شرایطی 
برچسب گذاری چه نتیجه ای می تواند در پی داشته باشد؟ پاپی زاده در پاسخ به این پرسش 

می گوید: انتخاب دیگری ندارند، اما با برچسب گذاری روی این محصوالت مردم مطلع 
می شوند که چه محصولی تراریخته است و اندک محصولی که تراریخته نیست را 

می توانند انتخاب کنند.به باور او: در چنین شرایطی تفاوت قیمت اتفاق می افتد. 
پاپی زاده تصریح کرد: با برچسب گذاری، سوء استفاده ای که واردکنندگان و 

دالالن انجام می دهند و روغن کلزای داخلی و روغن سویای تراریخته 
وارداتــی را به یک قیمــت عرضه می کنند، شــاهد تفاوت 

 قیمت در محصوالت سالم و تراریخته خواهیم بود.

البی سنگین» تراریخته «
 برای جعل فوری

 گزارش
 علمی

پریسا سعادت

ترفندهای »روان شناختی« که در زندگی کاربرد دارند
 اگر در محل کارتان با افراد زیادی سر و کار دارید، یک آینه  کوچک پشت سرتان قرار دهید. حتما 
تعجب خواهید کرد چون این کار باعث می شود که افراد رفتار مودبانه تری داشته باشند و خود را تا 
حدودی برای مالقات با شما آماده کنند. علت این مسئله آن است که هیچ کسی دوست ندارد چهره 

خودش را عصبانی یا ناراحت ببیند.
 اگر می خواهید به یک مشاجره پایان دهید، چیزی برای خوردن بردارید و میان کسانی که مشاجره 

می کنند بایستید.
عمل خوردن، با آرام گرفتن و آرامش داشتن مرتبط است. احتمال آنکه کسی به شخصی که مشغول 

خوردن است حمله کند کم است؛ بنابراین مشاجره به سرعت تمام می شود.

ادامه دارد...

عالئمی که نشان دهنده کمبود  برخی ویتامین ها در بدن است
» ویتامین ها« نقش حیاتی برای سالمت انسان ها داشته و وجود آنها در بدن برای ادامه بقا الزم و ضروری 
اســت.  ویتامین ها به دو گروه تقسیم می شــوند؛ برخی محلول در »آب« و برخی محلول در »چربی« 
هستند. از طرفی بهترین راه دریافت این ترکیبات موثر، رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایی و استفاده 
مناسب از تمام گروه هایی غذایی به ویژه میوه ها و سبزیجات است.البته کمبود ویتامین ها در بدن، عالئم 
متفاوتی ایجاد می کند که گاه بسیار خفیف و گاه خطرناک و غیرقابل جبران است. از این رو می توان به 
نقش حیاتی آنها پی برد. در این میان نشانه های کمبود، با توجه به نوع هر ویتامین در نقاط خاصی از بدن 

ظاهر می شوند.
کرامپ های عضالنی و درد در انگشت ها پشت ساق و کف پاها

اگر بدون دلیل خاصی دچار کرامپ و گرفتگی در ناحیه پشت ساق پا، انگشت ها یا کف پا می شوید، احتمال 
دارد  دچار کمبود »کلسیم«، »پتاسیم« یا »منیزیم« شده باشید. افرادی که زیاد ورزش می کنند، بیشتر 
دچار این قبیل کرامپ ها می شوند. برای مقابله با این مشکل الزم است   مصرف میوه هایی مانند گیالس، 

سیب، انگور، موز و سبزیجات سبزبرگ را افزایش دهید.
شکاف در گوشه لب ها

اگر متوجه ترک و شکاف در گوشه دهان خود شده اید، به فکر افزایش جذب ویتامین B باشید. چون این 
مشکل ممکن است ناشی از کمبود ویتامین هایB2 ،B3 و B ۱۲ باشد. عالوه بر این، ترک گوشه دهان 
شاید ناشی از کمبود »آهن« و »روی« )زینک( باشد. این مشکل اغلب در بین گیاه خواران و افرادی که 
تغذیه  آنها متناسب با وضع بدنیشان نیست، بروز می کند. برای رفع این مشکل می توانید هر هفته »ماهی« 
و »مرغ« بیشتری مصرف کنید. گیاه خواران می توانند برای جبران کمبود ویتامین B حبوبات، بادام زمینی 

و گوجه فرنگی  بیشتری مصرف کنند.
احساس خستگی زیاد

اگر هر شب به اندازه کافی می خوابید، اما در طول روز احساس خستگی زیادی می کنید، احتماال به کمبود 
»ریبوفالوین« یا ویتامین B2 مبتال هستید. بنابراین الزم اســت  مصرف محصوالت لبنی، تخم مرغ یا 

گوشت های کم چرب مانند بوقلمون و… را بیشتر کنید.

اگر مدام دســت و پایتــان خواب مــی رود یا در 
قســمت های انتهایی بدن )انگشــتان دست و پا( 
احساس سوزش و گزگز دارید، به این معناست که 

مضطرب یا افسرده شده اید.
اما اگر روحیه تان خوب اســت و مشــکل خاصی 
ندارید، احتمــاال دچــار کمبود اســیدفولیک و 
ویتامین هــای B6 و B12 شــده اید. برای جذب 
هرچه بیشــتر این ویتامین ها، ســبزیجاتی مانند 
چغندر، مارچوبه و اســفناج مصرف کنید. عالوه بر 
اینهــا می توانید از تخم مرغ نیز بــرای افزایش این 

ویتامین ها استفاده نمایید. 
جوش های قرمز کوچک در پشت، ران ها،  

بازوها و گونه ها
اگر متوجه شــده اید   برخی از قسمت های بدنتان 
مانند ران ها، بازوها، گونه ها و پشت  دچار جوش های 
قرمز کوچکی می شود، احتمال دارد  دچار کمبود 
ویتامین های A،D و اســیدهای چرب شده  باشید. 
برای مقابله با این جوش هــای ریز مزاحم، مصرف 
مواد غذایی ســالم مانند ســبزیجات رنگی را در 

اولویت بگذارید. 
سبزیجات برگ دار و سبزیجات نارنجی و زردرنگ، 

 A ویتامیــن  حــاوی 
قابل توجهی هستند. 

توجه داشته باشید 
که ماهی آزاد نیز 
جزو منابع سالم 
اســیدهای چرب 

ضروری   بدن است. 
توصیــه می کنیم از 

مصــرف قــارچ، ماهی 
ســاردین و گوجه فرنگی 

نیز غافل نشوید و هر روز به 
مدت ۱۵ دقیقه در معرض 

نور آفتاب قدم بزنید.
افسردگی

عوامــل متعــددی برای 
ابتال بــه »افســردگی« 

وجــود دارد. یکی از این عوامــل، کمبود ویتامین 
D است. نتایج پژوهشی که سال ۱۹۹۸ انجام شده ، 
نشان می دهد افرادی که در طول زمستان، مکمل 
ویتامین  D دریافت می کننــد از بقیه افراد روحیه 
بهتری دارنــد و کمتر در معرض افســردگی قرار 

می گیرند.
 فرقی نمی کنــد در چه 
فصلی از ســال قرار 
دارید، حتما به فکر 
 D جــذب ویتامین
بیشتری باشید. در 
فصل زمستان به دلیل 
کاهش نور خورشید این 
مشــکل رواج بیشــتری 
دارد. در نتیجه بهتر است با 
 مشورت پزشک مکمل مصرف

 کنید.
ریزش شدید مو

»ریزش مو« ممکن اســت 
ناشی از کمبود بیوتین )از 
خانواده ویتامین B( باشد.

 این نوع کمبود، به ویژه در بین ورزشــکارانی که 
به تخم مرغ خام عالقه مند هستند، دیده می شود. 

تخم مرغ خام حاوی پروتئینی بــه نام »آویدین« 
است که مانع از جذب بیوتین می شود؛ بنابراین  از 

مصرف تخم مرغ خام بپرهیزید.

 اگر نمی توانیــد این عادت را تــرک کنید مصرف 
سبزیجاتی مانند گل کلم یا قارچ را افزایش دهید و 
مصرف ماهی آزاد و میوه هایی مانند موز و تمشک را 

در اولویت برنامه غذایی  خود قرار دهید.
ضعف سیستم ایمنی بدن

ویتامین A در کبد ذخیره می شود و کمبود آن در 
مدت زمان کوتاه، عارضه ای ایجاد نمی کند؛ چون 
کبد در مواقع ضروری مقادیر زیادی از آن را برای 

استفاده بدن آزاد می کند. 
در موارد خاص، برخی از بیماری ها مثل اختالالت 
جذب و اسهال، موجب می شود، کبد نتواند میزان 
کافی از این ویتامین راجذب کنــد؛ در نتیجه فرد 

دچار عالئمی از کمبود این ویتامین می شود.
ایــن عالئــم عبارتنــد از: اختــالل در بینایی و 
شــب کوری، اختالل بــاروری به ویــژه در جنس 
مذکر، سقط خودبه خودی، کم خونی و اختالل در 

سیستم ایمنی.
 به همین دلیل توصیه می شود در صورت مشاهده 
هریک از این عالئم به متخصص مراجعه کنید تا در 
صورت ابتال به کمبود شــدید ویتامین A اقدامات 

ضروری صورت گیرد.

خواب رفتن و  بی حسی دست و پا

درمان سرطان روده بزرگ با »زهر زنبور عسل«
زهر زنبورعسل، با الگوی وابسته به غلظت و غیر وابسته به زمان، اثر کشندگی بر سلول های سرطانی روده 
بزرگ دارد. در یک طرح تحقیقی، اثر زهر زنبورعسل بر سلول های سرطانی روده بزرگ انسان در محیط 
آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، خواص ضدتوموری زهر زنبورعسل روی سرطان روده 
بزرگ انسان بررسی شد. نتایج نشان داد که»زهر زنبورعسل« با الگوی وابسته به غلظت و غیر وابسته به 

زمان، دارای اثر کشندگی بر این سلول هاست.
»شــاهین گوانجی« با بیان اینکه اثبات دقیق این موضوع نیازمند تحقیق بیشــتر است، افزود: برای 
این تحقیق، القای مرگ برنامه ریزی شده ســلولی )آپوپتوزیس( در ســلول های سرطانی تیمار شده 
با زهر زنبورعسل مورد بررســی قرار گرفت، اما برای رســیدن به نتایج دقیق تر، نیازمند تست حیوانی 
هستیم.»سرطان« به عنوان یک مشکل جهانی در تمام دنیا همه گیر شده و برای این منظور، پیدا کردن 
راهی برای درمان این بیماری،  حایز اهمیت است. پژوهشگر اصفهانی بابیان اینکه زهر زنبورعسل برای 
بیش از هزاران سال در درمان بیماری های مختلف کاربرد داشته است، اضافه کرد: زهر زنبور با دارا بودن 
موادی مثل ملیتین، فسفولیپاز و آپامین، اثر ضدتوموری بر بدخیمی های کلیه، کبد، مثانه و پروستات دارد.  
هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر مهارکنندگی این ماده  طبیعی بود که برای نخستین بار خاصیت 

ضدتوموری زهر زنبور را بر این رده  در بدخیمی توده های سرطانی مورد بررسی قرارداد.
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میالن دست بردار کونته نیست
»آنتونیو کونتــه« یکی از سرشــناس ترین و 
موفق تریــن مربیــان 
در  یتالیایــی  ا
ســال های اخیر 
بوده است. کونته 
توانست سه فصل 
پیاپــی یوونتــوس 
را بــه قهرمانــی در 
رقابت های سری A برســاند و بعد از آن راهی 
تیم   ملی فوتبال ایتالیا شــود و در این تیم هم 
تا حدودی خــوب کار کند.آنتونیــو کونته در 
فوتبال جزیره هم عملکرد خوبی از خود نشان 
داد و در همان فصل نخست حضورش چلسی 
را به قهرمانی در لیگ برتر رســاند و در فصل 
دوم هم قهرمانی در جام حذفی را به دســت 
آورد؛ امــا در نهایت از کار برکنار شد.ســایت 
فوتبال ایتالیا نوشــت که باشگاه میالن عالقه 
زیادی به عقد قرارداد با کونته دارد و مذاکرات 
 خود را با این مربی سرشــناس همچنان ادامه 

می دهد.

 علت جدایی »پوگبا« 
از منچستریونایتد

همبازی شــدن با رونالدو، هافبک فرانســوی 
شیاطین ســرخ را برای 
جدایــی از این تیم 
ترغیب کرده است.

پــل پوگبــا چند 
وقتی اســت که 
ســاز جدایــی از 
منچســتریونایتد را 
کوک کرده اســت. پوگبا در 
نیم فصل دوم نتوانست در تیم مورینیو موفق 
ظاهر شود و افت محسوس این بازیکن او را از 
حضور در ترکیب اصلی دور کرده بود؛ اما خود 
این هافبک معتقد بود که او با افتی مواجه نشده 
است.مسئوالن شیاطین ســرخ پیش از جام 
جهانی او را برای ادامه همکاری با شــیاطین 
سرخ متقاعد کردند؛ اما او دوباره می خواهد که 
اولدترافورد راترک کند. این در حالی است که 
تنها یوونتوس برای جذب وی اقدام کرده است.

حضور رونالدو در یوونتوس ظاهرا باعث شده 
تا پوگبا تصمیمش را برای بازگشت مجدد به 
تورین بگیرد و در جدایی از شــیاطین ســرخ 

ترغیب شود.

دریافت رشوه ۱۰۰۰ دالری 
توسط مربی تیم ملی نیجریه

فیلمی از سالیسو یوســف، مربی 56 ساله تیم 
ملی فوتبــال نیجریه 
منتشــر شده است 
کــه او را در تاریخ 
17 دسامبر 2017 
میــالدی در حال 
دریافــت رشــوه از 
ســوی خبرنــگاران 
غنایی نشان می دهد. وی در قبال دریافت هزار 
دالر قرار بود دو بازیکن را برای تیم ملی فوتبال 
نیجریه در جام ملت های قاره آفریقا برگزیند. 
بر اســاس این گزارش،» سالیسو یوسف« یک 
مربی مورد احترام در فوتبال نیجریه اســت و 
از ســال 2016 میالی در تیم ملی فوتبال این 
کشــور نقش کلیدی دارد. او وظیفه داشت تا 
تیم ملــی نیجریه را مهیــای المپیک 2020 
ژاپن کند.این مربی نیجریــه ای در واکنش به 
دریافت هزار دالر از ســوی خبرنگاران غنایی 
 گفت: پول دریافتی هدیه بود و رشوه محسوب

 نمی شود!

لیورپول؛ مشتری جدید ستاره 
ناراضی رئال مادرید

»متئو کواچیچ« رسما با جولن لوپتگی، سرمربی 
جدید رئــال مادرید در 
مورد تمایل خود به 
جدایــی صحبت 
کرده و قصد دارد 
برای حضور بیشتر 
در زمین در همین 
تابستان رئال مادرید 

کند.کواچیــچ، در دوران هدایت را ترک 
رئال مادرید توســط »رافا بنیتس« از اینتر و با 
مبلغ 30 میلیون یورو راهی برنابئو شــد؛ اما در 
این 3 سال هرگز فرصتی برای حضور در ترکیب 
ثابت پیدا نکرده و معموال نیمکت نشین بود.حاال 
نشریه مارکا مدعی شد لیورپول قصد دارد با رئال 
مادرید در مورد انتقال متئو کواچیچ وارد مذاکره 
شود تا در صورت توافق برای جذب او در تابستان 
اقدام کند.یورگن کلــوپ عالقه زیادی به بازی 
کواچیچ داشته و معتقد است حضور او نظم خط 

میانی لیورپول را افزایش خواهد داد. 

دومینمیزبانیپیاپیبرایحفظصدرنشینی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علیرضا جهانبخش بالفاصله پس از رسیدن به لندن به همراه مدیر 
برنامه اش، راهی بیمارستان مونتفیور شد تا تست های پزشکی الزم را 
پشت سر بگذارد.در همین حال طرفداران باشگاه برایتون مدعی شدند 
این تست پزشکی از سوی باشگاه محبوب شــان ترتیب داده شده تا 
علیرضا پس از عبور از آن به این تیم بپیوندد؛ اما گفته می شود این ادعا 

درست نیست و نتیجه این تست می تواند به هر باشگاهی ارائه شود. 

مدرک برای توافق جهانبخش با برایتون

مدافع چپ تیم   ملی فوتبال ایران در حال  حاضر یک سال از قراردادش 18
با» اخمت گروزنی« باقی  مانده اســت. این باشگاه در ازای دو تا سه 
میلیون پوند حاضر به فروش میالد محمدی است و به همین خاطر 
چند تیم از جمله وست برومویچ و  گالسکو رنجرز به دنبال جذب این 
بازیکن هستند.پیش تر نیز از استوک سیتی و هادرسفیلد تاون به 

عنوان مشتری های این بازیکن سخن به میان آمده بود.

رقابت تیم های انگلیسی برای جذب میالد محمدی
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 حسین شمس
 منتقد کی روش شد

جدیدترین منتقــد کارلوس کی روش، حســین 
شمس سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال است. او به 
خبرگزاری فارس گفته:» همیشه به صراحت گفتم 
که وی لیاقت سرمربی گری تیم ملی را ندارد. شما 
می دانید که کی روش چقدر دســتمزدش است و 
چقــدر  ارز از این مملکت به کشــور خود می برد؟ 
وی ســالی حدود 46 میلیارد تومان دســتمزدش 
اســت که اگر این مبلغ را به 365 روز تقسیم کنیم 
چیزی حدود رقمــی روزانــه 120 میلیون تومان 
است.« لحن شــمس در این مصاحبه یک جاهایی 
به مدل ادبیات محمد مایلی کهن و خداداد عزیزی 
و هومن افاضلی نزدیک شده:»به نظر شما  تیم ملی 
که با سیستم اتوبوسی که کی روش در تیم ملی ایجاد 
کرده و فوتبال بزن زیرش، ارزش این همه پول آن 
هم به دالر خرج کــردن را دارد؟ این مبلغ عالوه بر 
پاداش هایی است که فدراسیون به صورت جداگانه 
به وی پرداخت می کند. خدا راشکر که تیم اوت شد 
اگر تیم به مرحلــه دوم می رفت کی روش در قانون 

اساسی هم دخالت می کرد«. 

شوخی مظاهری با مراسم برترین ها؛
 رفتم خرید!

مراســم بهترین های لیگ هفدهم با کلی حاشیه و 
حرف و حدیث برگزار شد. طی این چند روز انتقادات 
نسبت به لیست بازیکنان اعالم شده و البته کسانی 
که جایزه دریافت کردند بســیار زیاد بوده اســت. 
در همین رابطه رشــید مظاهری که فصل گذشته 
عملکرد فوق العاده ای در لباس ذوب آهن داشت و 
اتفاقا کی روش او را به جام جهانی هم برد، از این که  
اسمش در لیست بهترین دروازه بان ها نبود متعجب 
شده و نسبت به چنین اتفاقی اینطور واکنش نشان 
داده: »خودم هم نمی دانم چرا بین بهترین ها نبودم. 
آمار نشان می دهد من بیشترین سیو را داشتم ولی 
واقعا فرقی نمی کند چه کسی بهترین شود.« او حتی 
با شوخی گفته: »یک لحظه رفتم خرید و برگشتم، 

دیدم اسمم در لیست نیست! «

ماجرای پیچیده»حسینی«
ماجرای جدایی مجید حسینی از استقالل با وجود 
داشــتن قرارداد، هر روز پیچیده تر از قبل می شود. 
مدافع استقالل بعد از درخشــش در جام جهانی، 
خواستار جدایی و پیوستن به ترابزون اسپور ترکیه 
شد؛ اما قرارداد او با استقالل، این کار را برایش سخت 
کرد. حســینی که ابتدا با ضبط پاسپورتش توسط 
باشگاه استقالل اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد بعد 
از حل این مشکل به ترکیه رفت و مذاکرات جدی هم 
با ترابزونی ها داشت. مسئوالن این تیم نظر مساعد 
حســینی را هم جلب کردند اما او تنها به شــرطی 
قادر به جدایی از استقالل خواهد بود که استقالل 
رضایت نامــه او را صادر کند. موضوعــی که تا االن 
اتفاق نیفتاده و کار را برای حسینی و ترابزون سخت 
کرده است. تهدید استقالل به شکایت از او به فیفا، 
حسینی را دچار مشکالت بیشتری کرد تا جایی که 
حاال مسئوالن ترابزون برای حل این مشکل و مذاکره 

با باشگاه استقالل به تهران آمده اند.

 کتک کاری کنعانی زادگان
 در تبریز؟ 

در شرایطی که گفته می شود حسین کنعانی زادگان 
بازیکن اسبق تیم فوتبال استقالل در تمرینات تیم 
فوتبال ماشین ســازی تبریز با مدیر برنامه هایش 
کتک کاری کرده، مدیر عامل باشگاه ماشین سازی 
این خبر را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران از قول 
نصیرزاده نوشــته: تنها 2 فرد اقدام به جر و بحث با 
یکدیگر کردند که در آخر جر و بحث تبدیل به آشتی 
میان طرفین شــد. افراد مطرح شده تحت قرارداد 
باشگاه ماشین سازی تبریز نیستند و فقط در تمرین 

روز سه شنبه تیم به عنوان مهمان حضور داشتند.

در حاشیه

پیشخوان

کاپیتان ســرخ ها سفید 
بســت، تا وقتی هوادار من را 

بخواهد، جالل، آهنگ وفا

 5 میلیون بهترین بازیکن 
بقیه 2 میلیون، پول امیری را به 

بیرانوند ندادند

تاج: کی روش می آید و تیم 
ملی را قهرمان آسیا می کند

 جایزه ســید جالل را به 
امیری دادند

رحمان احمدی،  غایب بزرگ پارس جنوبی مقابل فوالد
رحمان احمدی دروازه بان باتجربه و سابق تیم ملی فوتبال که برای لیگ هجدهم از پیکان راهی پارس جنوبی جم 
شده است، به دیدار هفته اول این تیم نمی رسد.احمدی به دلیل جراحی که داشت،  مدتی به استراحت پرداخت 
و از روز  سه شنبه تمرینات گروهی خود را با شاگردان مهدی تارتار آغاز کرد. او که هنوز از نظر بدنی آماده نیست 
در لیست 18 نفره پارس جنوبی برای بازی اول با فوالد هم قرار نگرفت و همراه تیم به اهواز سفر نخواهد کرد.در 
غیاب رحمان احمدی اما مهدی تارتار چندان نگران خط دروازه اش نیست. احمد گوهری دروازه بان جوان و 
باانرژی پارس جنوبی در بازی پارس جنوبی و فوالد جای احمدی به زمین می رود و می تواند عملکرد خوبی بر 
جای بگذارد. گوهری در لیگ هفدهم نیز در دو مسابقه برای پارس جنوبی به میدان رفت که موفق شد دروازه اش 

را بسته نگه دارد و حاال در سومین تجربه لیگ برتری خود به دنبال خلق سومین کلین شیت است.

دومین میزبانی پیاپی برای حفظ صدر نشینی
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در  هفته چهارم لیگ  برتر میزبان تیم یک دست جوان پارسیان شهر قدس خواهد 
بود.محمد رضا نصیرلو، محمد علی سیاحی، علی اسماعیل سزاری و وحید سکونی قضاوت این دیدار را بر عهده 
دارند.گیتی پسند در هفته سوم لیگ توانست با پیروزی پر گل 6 بر صفر از سد تیم شهرداری ساوه عبور کند، پس 
از کسب 3 امتیاز این دیدار روحیه شاگردان لک باال  رفته و بعد نتایج نسبتا ضعیف دو هفته ابتدایی، روحیه و کار 
تیمی به اردوی سرخ پوشان بازگشته است؛ گیتی پسند با 7 امتیاز در رده نخست جدول رده بندی قرار دارد. تیم 
پارسیان نیز هفته گذشته مقابل مقاومت  قرچک به تساوی رسید، شاگردان علی زندی پور در سه بازی ابتدایی 
لیگ نمایش خوبی از خود نشان دادند؛ تیم یک دست جوان پارسیان قطعا برای شگفتی سازی با جوانان جویای 

نام خود به اصفهان می آید، پارسیان نیز با 3 امتیاز در رده نهم قرار دارد.

شعبانی بهار: امید زیادی به 
مدال آوری در بازی های آسیایی داریم

غالمرضا شــعبانی بهار، رییس فدراســیون تیروکمان در 
ارزیابی از وضعیــت کمانداران برای شــرکت در بازی های 
آسیایی جاکارتا افزود: طی برنامه ریزی که برای آماده سازی 
تیم های ملی ریکــرو و کامپوند برای شــرکت در بازی های 
آسیایی جاکارتا انجام داده بودیم، طبق برنامه حرکت کردیم 
و با اعزام تیم ها به جام جهانی و مرحله سوم کاپ آسیا تالش 
کردیم کمانداران را به اوج آمادگی برسانیم؛ البته با نتایجی 
که کمانداران در این دو تورنمنت کسب کردند، معتقدم در 
بخش کامپوند زنان و مردان نتایج بهتر خواهد بود و ما امید 

زیادی به کسب مدال در کامپوند تیمی و میکس داریم.

درآمد ۹۵ هزاردالری والیبال 
ایران از لیگ ملت ها

تیم   ملی والیبال ایران مبلغ ۹5 هزاردالر پاداش از فدراسیون 
جهانی برای کسب هفت پیروزی در لیگ ملت ها دریافت خواهد 
کرد.  پس از پایان رقابت های لیگ  ملت های والیبال 2018 که 
با قهرمانی روسیه به اتمام رسید تیم های مختلف با توجه به 
جایگاه شان و تعداد بردهایی که کسب کرده بودند جوایز نقدی 

از فدراسیون جهانی والیبال دریافت کردند.
در این بین تیم   ملی والیبال ایران که با هدایت ایگور کوالکوویچ 
توانست با کسب هفت پیروزی و هشت شکست در رده دهم در 
میان 16 تیم برتر جهان بایستد، مبلغ ۹5 هزار دالر پاداش از  

فدراسیون جهانی والیبال دریافت خواهد کرد.

 مصدومیت نگران کننده 
حامد حدادی

در حالی که تیم ملی بســکتبال این روزها در چین حضور 
دارد و با شرکت در تورنمنت های مختلف در پی آماده سازی 
خود برای حضور در بازی های آسیایی 2018 است، یک خبر 

نگران کننده از شرق آسیا به گوش رسید.
حامد حــدادی که برخــالف اردوی قبلــی در چین همراه 
با سایر ملی پوشــان به این کشور ســفر کرده بود، به دلیل 
مصدومیت از ناحیه آشــیل پا نتوانســت به کارش در این 
تورنمنت ادامه دهد.با نظر کادرفنی، سنتر 218 سانتی متری 
 تیم ملی به تهران بازگشــت تا روند درمانی خودش را آغاز 

کند.

سپاهانوذوبآهندرخطاستارتلیگ
  قطار لیگ هجدهم به راه افتاد؛

نساجی- ذوب آهن
تیم ذوب آهن در اولین دیدارش در رقابت های لیگ برتر امشب 

ساعت 20:45 در ورزشگاه سیمرغ ساری به مصاف تیم نساجی 
می رود. نســاجی که با حمایت هوادارانش در روز آخر بازی های 

لیگ یک، مجوز صعود به لیگ برتر را گرفت در حالی پا به میدان 
مســابقات می گذارد که پس از ســال ها انتظار به لیگ برتر رسیده و 
هواداران این تیم مشــتاقانه منتظر برگزاری دیدار های این تیم در این 
فصل هســتند.این دیدار در حالی برگزار می شــود که ورزشگاه خانگی 

نساجی هنوز کامل نشده اســت و این دو تیم باید در ورزشگاهی با 
چمن مصنوعی به مصاف یکدیگر بروند. تقابل نایب قهرمان 

لیگ برتر گذشــته با یک تیم تازه وارد؛ اما قدیمی و 
ریشه دار فوتبال ایران جذاب خواهد بود. این بازی 

آنقدر برای نکونام مهم بوده که حتی به شاهین 
مجیــدی، آقای گل لیگ یــک تیمش اجازه 
حضور در مراسم برترین ها را هم نداد! نساجی 
تیمی است که ملقب به » امید شهر خسته« 
است و حاال این تیم باید هوادارانش را شاد کند 
چه در قائمشهر چه در ورزشگاهی در شهر دیگر.

هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، جام خلیج فارس در شرایطی امشب آغاز می شود که 
در فصل گذشته این مسابقات، تیم های اصفهانی شرایط متفاوتی نسبت به یکدیگر را تجربه 
کردند. تیم ذوب آهن در پایان رقابت های فصل هفدهم به مقام نایب قهرمانی رسید ولی تیم 
سپاهان ضعیف ترین عملکرد خود در این دوره از رقابت ها را به نمایش گذاشت به طوری که 

به لطف تیم های نفت تهران و سیاه جامگان از مهلکه سقوط به لیگ یک نجات یافت. 
با پایان یافتن هفدهمین دوره رقابــت های لیگ برتر، تیم ســپاهان اصفهان در اولین گام 
سرمربی دیگر تیم همشهری شان را به خدمت گرفت تا سبزپوشان اصفهانی به دنبال سکاندار 
دیگری برای نیمکت شــان باشــند. این تیم  با به کار گیری امیر قلعه نویی که از یک رزومه  
مناسب از گذشته و اعتبار مربی گری برخوردار اســت، در اندیشه بازگشت به روزهای اوج و 
تکرار قهرمانی هایی است که هواداران دو سال پیش،  برای آخرین بار طعم آن را چشیدند. تیم 
ذوب آهن هم خیلی زود با امید نمازی، برای هدایت این تیم در فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر به توافق رسید تا دو تیم اصفهانی فصل نقل و انتقاالت و  مراحل آماده سازی شان برای 
دوره جدید مسابقات را زیر نظر سرمربیان دو تیم بگذرانند و با توجه به روندی که این دو تیم 
در پیش فصل، پشت سر گذاشته اند می توان گفت  تیم سپاهان را باید به عنوان مدعی   کسب 

جام قهرمانی این دوره از رقابت ها در نظر گرفت. 
سپاهان که فصل کابوس واری را پشت سر گذاشته بود خیلی زود وارد بازار نقل و انتقاالت شد  
به طوری که خرید های زردپوشــان،  اولین نقل و انتقاالت لیگ برتر را رقم زدند و بازیکنان 

جدیدی به این تیم اضافه شدند.
سجاد شــهباز زاده، کی روش استنلی، خالد شــفیعی، پیام نیازمند، شــهاب عادلی، محمد 
ایران پوریان، مهدی کیانی و بختیار رحمانی ورودی های ســپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
بودند؛ همچنین علی کریمی، مهدی شریفی، مهدی امینی، مسعود حسن زاده، رضا میرزایی، 
محمود قائد رحمتی، ابراهیم عالمه، ادون حسنی و مروان حسین نیز خروجی های زردپوشان 
بودند.دیگر تیم اصفهانی هم که با امید نمازی به توافق رسیده بود خیلی زود وارد بازار نقل و 
انتقاالت شــد و هادی محمدی، رضا حبیب زاده، زبیر نیک نفس، مسعود حسن زاده، محسن 
مسلمان، مجتبی  حق دوست، گابریل هرناندز، مجتبی مقتدایی و مسعود ابراهیم زاده  را جذب 

کرد. محمد ســتاری، بختیار رحمانی، خالد شفیعی، کی روش اســتنلی، اکبر ایمانی و جورج 
ولسیانی هم بازیکنانی بودند که از این تیم جدا شدند.

بررسی شرایط دو تیم اصفهانی نشان می دهد بازیکنانی مانند مهدی کیانی، خالد شفیعی، کی روش استنلی، 
بختیار رحمانی، محمد ایران پوریان و سجاد شهباززاده که به ســپاهان آمده اند بازیکنانی هستند که قبال با 

امیرقلعه نویی کار کرده اند و او به شرایط فنی، ذهنی و عملکردی این بازیکنان آشناست و این اتفاق کمک می 
کند که سپاهان با وجود تغییرات زیاد زود به هماهنگی برسد. ولی از آن جایی که سرمربی تیم ذوب آهن تجربه 
کار در لیگ برتر را ندارد از نحوه عملکرد بازیکنان ایرانی آگاهی زیادی ندارد و این مسئله سبب می شود 

که زمان زیادی از این تیم گرفته شود تا بازیکنان این تیم به هماهنگی برسند.

سپاهان - صنعت نفت آبادان
تیم ســپاهان در اولین دیدارش 
در ایــن دوره از مســابقات لیگ 
برتر فردا شب، ساعت 20:45 در 
ورزشــگاه نقش جهان به مصاف 
تیم صنعت نفت آبادان می رود. زرد 
پوشان اصفهانی که به دلیل محرومیت 
باید در ورزشــگاه خالی از تماشاگر روبه 
روی تیم صنعت نفت قرار بگیرند در اندیشه 
کسب سه امتیاز این دیدار خانگی هستند  تا ناکامی 
فصل گذشته را به فراموشی بسپارند. نفت آبادان هم 
تیمی است  که می خواهد در این فصل خودی نشان 

بدهد اما بعید است این تیم برای قهرمانی بسته 
شــده باشــد با این حال تقابل قلعه نویی با یک 

مربی خارجی تازه وارد بــه فوتبال ایران دیدنی 
خواهد بود.

سمیه مصور
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کمک ۷ میلیارد تومانی شهرداری به بیمارستان 
پیوند کوثر سپاهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

معاون عمران شهری شهردار:
احداث رینگ چهارم از سمت 

شمال اصفهان آغاز می شود
معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: رینــگ چهارم ترافیکــی اصفهان 
به طــول ۸۷ کیلومتر اســت که حــدود ۴۵ 
کیلومتــر آن در محــدوده شــهر اصفهان و 
مابقی در محدوده شــهرهای خورزوق، شهر 
 ابریشــم، درچه، خمینی شــهر و دولت آباد 

قرار دارد.
ایرج مظفر با بیان اینکه اجرای این پروژه حدود 
دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، 
افزود: تامیــن مالی این پــروژه از دغدغه های 
شــهرداری اســت که در این رابطه استفاده 
از منابع موجود، ســرمایه بخــش خصوصی و 
فاینانس خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان تصریح 
کرد: امسال شــهرداری اصفهان قصد دارد به 
صورت رسمی عملیات اجرایی رینگ چهارم را 
از سمت شمال شهر اصفهان با احداث دو تقاطع 
و بخشی از رینگ آغاز کند تا ترافیک سنگین 
موجود در مناطق ۱۰ و ۱۴ در نیمه اول ســال 
۹۸ حذف شود و شهروندان پس از سال ها طعم 

آسایش را در این مناطق بچشند.

معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد:
۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای 

تجهیز سازمان آتش نشانی
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در 
جلســه ای با حضور مدیرعامل جدید سازمان 
آتش نشانی و کارکنان این سازمان اظهار کرد: 
حرفه آتش نشانی در فهرست مشاغل سخت و 
زیان آور قرار گرفته است و در صورت تصویب 
این موضوع شــاهد بازنشســتگی تعدادی از 
نیروهای سازمان آتش نشانی خواهیم بود و به 
همین دلیل شورای شهر باید در جهت تقویت 

نیروی انسانی این سازمان گام بردارد.
حیدر قاســمی با بیان اینکه نیروی انســانی 
فعلی سازمان آتش نشانی سرمایه با کیفیت و 
توانمندی است که باید با همت از این سرمایه 
حفاظت کرد، افــزود: بر اســاس برآوردهای 
انجام شــده برای تجهیزات این ســازمان ۹۰ 
میلیارد تومان بودجه نیاز است تا این سازمان 
 آمادگی همه جانبــه برای مقابلــه با حوادث

 داشته باشد.  

امام جمعه اصفهان:
میزان رضایت مردم از خدمات 

شهرداری باید مشخص شود
امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران شهرداری 
منطقه 6 اصفهان اظهار کرد: برای رضای خداوند 
متعال و با تالش فراوان و همتی جهادی به مردم 
خدمت کنید؛ چراکه خدای متعال بر اعمال همه 

ما ناظر است.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد افزود: باید 
دید در فعالیت های شــهرداری، چند قدم مثبت 
برای شهر برداشته شــده و مردم به چه میزان از 
کارها و خدمات ارائه شــده راضی هستند تا با در 
نظر گرفتن وضعیت، برای بهبود شــرایط تالش 
شود؛ در حقیقت با بررسی اقدامات و تناسب آن 
با برنامه ها برای خدمت رسانی بیشتر به مردم گام 

برداشته شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
مسئولیت هرگونه حادثه در 

میدان امام)ره( با شهرداری است
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان با اشــاره به حادثه 
آتش سوزی یکی از درختان میدان امام)ره( اظهار 
کرد: نظارت و کنترل بر فضای سبز میدان امام در 
دست شهرداری اســت و میراث فرهنگی در این 

خصوص اختیار اجرایی ندارد.
فریدون اللهیاری   با بیان اینکــه کارکرد میدان 
امام)ره( پس از چند صد سال کارکردی چندگانه 
است، افزود: برای بسیاری از شهروندان اصفهانی 
میدان امام به عنــوان یک تفرجگاه محســوب 
می شود و به خصوص در فصل تابستان استقبال از 

فضای باز این میدان بیشتر است.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان با بیان اینکه بناهای 
تاریخی میدان امام همچون مسجد شیخ لطف ا...، 
مســجد امام و کاخ عالی قاپــو در اختیار میراث 
فرهنگی است، گفت: وظیفه حفاظت از بازارهای 
پیرامون میدان امام نیز برعهده میراث فرهنگی 

است.

»موتورگیری« داستان تکراری شهر است 
و همه ما بارها با این صحنه مواجه شده ایم. 
مامورانی کــه مترصد گرفتــن موتورهای 
راکبانی هستند که کاله ایمنی بر سر ندارند 
و موتورسوارانی که با دیدن ماموران از چند 

فرسخی فرار می کنند.
طی ســال های گذشــته فرار موتورســواران از 
مامــوران، حوادثــی را رقــم زده کــه در بعضی 
مواقع منجر به مرگ شــده و خانواده ای را داغدار 
کرده اســت. از ســوی دیگر فــروش قولنامه ای 
و قســطی موتورهای دســت چندم باعث شــده 
بود تــا برخــی از موتورســواران بــرای دریافت 
موتورهایشــان و پرداخت جریمه اقــدام نکنند.

افزایش راکبان بدون کاله ایمنی موتورســیکلت 
نشــان داد که ایــن طرح نتیجــه نــداده از این 
 رو برخــی از مســئوالن خواســتار تغییــر این

 روش شدند.
سال گذشته بود که امام جمعه اصفهان در همایش 
تجلیل از نمونه های راکبین و رانندگان قانونمند 
پلیس راهور اســتان، خواســتار فرهنگ ســازی 
در زمینه رعایــت قوانین راهنمایــی و رانندگی 
شــد. آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در آن 
مراســم خواســتار این موضوع شــد که فرآیند 
جریمــه و توقیف موتورســواران متخلــف تغییر 
کنــد و از روش های دیگری بــرای برخورد با این 

ران  موتورســوا گونــه 
استفاده شــود. در همین 
راســتا معــاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهردار 
اصفهان در تیرماه ســال 
جــاری خبــر از اجرای 
طرح جدید برخــورد با 
موتورسیکلت سوارانی که 

قوانین راهنمایی و رانندگــی را رعایت نمی کنند، 
 داد. علیرضا صلواتی در ادامه این خبر افزوده بود:
» با توجه به ســهم باالی تصادفات منجر به فوت 

موتــور ســیکلت که در 
اصفهان به بیشــتر از ۵۰ 
درصد می رسد، سیاست 
برخورد با موتور سواران 
متخلف تغییــر می کند 
و آمــوزش و تشــویق، 
و  جریمــه  جایگزیــن 
توقیف راکبــان متخلف 

می شود.«
بر اساس این طرح، موتور سیکلت راکبانی که فاقد 
کاله ایمنی هستند توقیف و موتور سیکلت سواران 

به محل های کالس آموزش هدایت و آموزش های 
الزم را مــی بینند. در این کالس های آموزشــی، 
فیلم ها و کلیپ هایی برای راکبان موتور ســیکلت 
پخش می شود و به آنها نشان داده می شود که نبود 
کاله ایمنی می تواند چه عواقب خطرناک و جبران 
ناپذیری را به همراه داشته باشد. پس از این توقیف 
موقت و گذراندن دوره آموزشی، راکبان با در دست 
داشتن کاله ایمنی موتورســیکلت خود را تحویل 

خواهند گرفت.
پس از گذشت یک ماه، گزارش های مردمی حاکی 
از اجرای موفق این طرح در اصفهان است به طوری 
که یکی از شهروندان در گفت وگو با زاینده رود از 
تاثیر پذیری باالی این دوره بر موتور سواران خبر 
داد و گفت:» نوع برخورد و نمایش کلیپ آموزشی 
برای راکبان موتور ســیکلت موثر بوده اســت به 
طوری که تعدادی از همین موتورســواران بعد از 
این دوره ها اســتفاده از کاله ایمنــی را فراموش 
نکرده اند و ایــن کالس ها تغییرات محسوســی 

داشته است«. 
  هرچنــد در مــورد نتیجــه دادن طــرح جدید

  هنوز نمــی تــوان نظــر داد و باید منتظــر آثار 
و نتایج آن در یک بازه زمانی شد؛ اما به طور حتم 
طرح های تنبیهــی کمتر جواب مــی دهد و اگر 
مسئوالن، دوره های آموزشــی و فرهنگ سازی 
را جایگزین تنبیه و جریمه کننــد مردم برخورد 
بهتری خواهند داشــت و  اجرای طــرح ها نتایج 

خوبی را به دنبال خواهد داشت.

»آموزش« بهتر از تنبیه جواب می دهد

شهردار اصفهان در مراسم کلنگ زنی احداث بیمارستان تخصصی 
و پژوهشکده پیوند کوثر ســپاهان اظهار کرد: در راستای تامین 
ســالمت آحاد جامعه مصادف بــا والدت امام رضــا )ع( کلنگ 
پژوهشــکده تخصصی پیوند کوثر اصفهان به زمین زده شد، این 
پژوهشکده می تواند کرامت انسانی را حفظ کند.قدرت ا... نوروزی 
با بیان اینکه امروزه ســالمت در دنیا به عنوان یک حق بشــری 
محسوب می شود، حقی که از پشتوانه های مصوبات مجامع بین 

المللی برخوردار اســت، افزود: در هیچ کجای دنیا نمی توانیم از 
قانون اساســی و قوانین و مقررات مربوط به سالمت، آسایش و 
آرامش مردم عدول کنیم، بر اساس قانون باید همه شرایط برای 
یک زندگی شرافت مندانه وجود داشــته باشد.شهردار اصفهان 
خاطرنشــان کرد: به عنوان متولیان امور شهری درصدد هستیم 
زمینه ساز ظهور و بروز استعداد کسانی باشیم که می توانند برای 
شهروندان قدم بردارند. شهرداری اصفهان تالش زیادی در جهت 

تســهیل صدور مجوزها و پروانه ساخت برای احداث پژوهشکده 
کوثر سپاهان اصفهان انجام داده و شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان، 
هر آنچه که در طبقه اخالص داشته برای احداث این پروژه ارائه 
داده است. نوروزی اضافه کرد: شهرداری از دریافت هفت میلیارد 
تومان هزینه احداث این پژوهشــکده صرف نظر کرد تا پزشکان 
و خیرانی که قصد دارند با ایجاد این پژوهشــکده امید را در دل 

بیماران زنده کنند به اهداف خود دست یابند.

شهردار اصفهان اعالم کرد:
کمک ۷ میلیارد تومانی شهرداری به بیمارستان پیوند کوثر سپاهان

  به بهانه اجرای طرح جدید برخورد با راکبان موتورسیکلتی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند؛  

 پس از این توقیف موقت و گذراندن 
دوره آموزشی، راکبان با در دست 
داشتن کاله ایمنی موتورسیکلت 

خود را تحویل خواهند گرفت

ابالغ رای
5/77 شماره ابالغنامه: 9710100353703153 شماره پرونده: 9609980359500988 
شماره بایگانی شعبه: 970052 شــاکی: خانم ندا نازک کار فرزند اصغر به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان عالمه امینی شــرقی جنب بانک شهر ســاختمان بوستان 0 ط 
 3، متهم: آقای محفوظ رئوفی فرزند عبدالمعروف به نشــانی حصه شــرقی خ شریعتی 
پ 49، اتهام: هتک حیثیت رایانه ای ) با تغییر عنوان مزاحمت( گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت بــه صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محفوظ رئوفی فرزند عبدالمعروف مالک خط 
09036965819 حسب شکایت خانم ندا نازک کار فرزند اصغر دایر بر هتک حیثیت رایانه 
ای با انتشار تصویر شخصی بدون رضایت شاکی موضوع کیفرخواست صادر از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان نظر به اوراق پرونده شکایت شــاکی، مستندات ارائه از ناحیه 
مشارالیه، استعالم از مخابرات پیرامون تعلق خط موصوف به متهم، عدم حضور در مقام 
دفاع و رد اتهام با وصف نشر آگهی بزه معنونه محرز تشخیص داده شده دادگاه مستند به 
ماده 745  قانون تعزیرات )ماده 17 قانون جرائیم رایانه ای( مشارالیه را به تحمل دو سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه سپس با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس 
ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف: 204205 
شــعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ) 111 

جزایی سابق( )238 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

5/78 شماره ابالغنامه: 9710100353702900 شماره پرونده: 9309980359501698 
شماره بایگانی شــعبه: 961092 شــاکی: آقای حیدر رئیســی فرزند ذوالفقار به نشانی 
شهرستان اصفهان رباط دوم پشت پارک گل محمدی نسترن 2، متهمین: 1- آقای محمد 
طوالبی مفرد فرزند ابراهیم به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد دره 
گرم کوچه آبشار 7 کوچه کوهســتان 3، 2- خانم فرنگیس حسن اقلی فرزند رفیع، اتهام 
ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- مشارکت در کالهبرداری، گردشکار: دادگاه با 
توجه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقا و خانم: محمد طوالبــی مفرد فرزند ابراهیم، فرنگیس 
حسن قلی فرزند رفیع حسب شکایت آقای حیدر رئیسی فرزند ذوالفقار دایر بر مشارکت در 
کالهبرداری به مبلغ 49/900/555 ریال موضوع کیفرخواست صادر از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان نظر به جمیع اوراق پرونــده اظهارات و دفاع متهم ردیف اول اظهارات 
شاکی نزد ضابطین و دادســرا به لحاظ عدم احراز مانور متقلبانه که عرفًا منتهی به فریب 
شود صرفنظر از رضایت شاکی مستند به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری به دلیل عدم 
کفایت ادله اثباتی وقوع بزه رای به برائت صادر می نماید. رای صادره حضوری محسوب 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر اصفهان 
می باشد. م الف: 204202 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان ) 111 جزایی سابق( )227 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

5/79 شماره دادنامه: 9709970351300567 شماره پرونده: 9609980351301066 
شماره بایگانی شعبه: 961217 خواهان: بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت خانم مهری 
نمازیان فرزند جواد و آقای حسین محمدیان فرزند یداله همگی به نشانی اصفهان شیخ 
صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 18 موسســه حقوقی نوید بخشان 
عدالت همراه 09132209202، خوانده: آقای حامد موسی رضائی دهقی فرزند حسین به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دادخواست بانک قرض الحسنه 
رسالت با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم مهری نمازیان به طرفیت آقای حامد موسی 
رضائی دهقی به خواســته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 330/000/000 ریال به شماره 
283001 به سررسید 96/7/24 بانک تجارت شــعبه نشاط به انضمام خسارات دادرسی، 
حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم، با مالحظه متن دادخواست 
تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه موکلش چک مذکور را از خوانده طلبکار 
می باشد که تاکنون اقدام به پرداخت ننموده است و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده 
و الیحه دفاعیه نیز ارســال نداشته اســت لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله 

تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و مســتند به مواد 515، 198، 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده دو قانون چک مصوب 1355 با 
اصالحات بعدی و نظریه مورخ 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده را به 
پرداخت 330/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/902/997 ریال بابت خسارات 
دادرسی و مبلغ 9/120/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و همچنین به 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت 
 بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
 م الف: 204198 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )315 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/81 شماره ابالغنامه: 9710106795701079 شماره پرونده: 9709986795700043 
شماره بایگانی شعبه: 970043  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
سعید صالحی، خواهان آقای مصطفی ذوالفقاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید 
صالحی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986795700043 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/11 ساعت 16 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 210010 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/84  خواهان آقای رسول سروش دادخواستی به خواسته مطالبه سفته به طرفیت خوانده 
مجید ایمانیان به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 274/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/6/3 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی 
باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که ازتاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد 
شد.  م الف:222 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )162 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/85  خواهان آقای رسول سروش دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت 
خوانده داوود بابائی به شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 271/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 97/6/3 ساعت 
9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی 
باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در روزنامه های رســمی کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و به خوانده 
اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  
خواهد شد.  م الف:220 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

)162 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/83 شــماره: 36/96 به موجب رای شــماره 514 تاریخ 96/10/30 حوزه شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه سید شهاب عظیمی فرزند سید 
علیرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 94/216/000 ریال 
بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 2/277/700 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت 
اجرای حکم، رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد، پرداخت هزینه اجرایی 
در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:202 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/86  خواهان آقای رسول سروش دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت 
خوانده آقای محمد حسن صالحی به شــورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و 
کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 275/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 97/6/3 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط 
یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:221 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

تیران )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/87  شماره دادنامه: 9709973633200574 شماره پرونده: 9609983633201426 
شماره بایگانی شعبه: 961436خواهان: آقای سید امین ا... مصطفوی خوزانی فرزند سید 
محمد با وکالت آقای عباس مهرابی خوزانی فرزند محمود به نشانی اصفهان سی و سه پل 
ساختمان تجاری باران طبقه 3 واحد 15 دفتر وکالت آقای مرتضی تاج آبی، خوانده: آقای 
محمود رضا ابراهیمی قلعه میرزائی فرزند اســداله به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه 
با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سید امین اله مصطفوی خوزانی فرزند سید محمد با 
وکالت آقای عباس مهرابی خوزانی به طرفیت آقای محمود رضا ابراهیمی قلعه میرزائی 
فرزند اسداله به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1613/131429/44 عهده 
بانک ملت به حساب جاری 5927958029 به مبلغ 300/000/000 ریال تاریخ 96/1/28 
دادگاه با توجه به دادخواســت تقدیمی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
آن خواسته خواهان را مثبت تلقی و با اســتناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 198 
و 519 و 515 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 9/892/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
تورم از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  م الف:212443 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )277 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
5/88 خانم فاطمه رحیمی اندانی دارای شناســنامه شماره 69 به شــرح دادخواست به 
کالسه  358/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رمضانعلی رحیمی اندانی به شناسنامه 63 در تاریخ 1395/10/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه رحیمی 
اندانی فرزند یعقوب، ش.ش 69 همســر 2- محمدرضا رحیمی اندانی فرزند رمضانعلی، 

ش.ش 1130347311 فرزند 3- الهه رحیمــی اندانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 14910 
فرزند 4- سمیه رحیمی اندانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 753 فرزند 5- لیال رحیمی اندانی 
فرزند رمضانعلی، ش.ش 1229 فرزند 6- اعظم رحیمی اندانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 
1257 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 210225 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

5/66 شماره ابالغنامه: 9710100353703049 شماره پرونده: 9409980366300241 
شماره بایگاني شعبه: 940934   دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 940934 ک 111 شکایت آقا/ خانم اسدي و طاهري علیه 
مسعود شبکه ساز به اتهام مداخله در دخل و تصرف اموال توقیفي تقاضاي کیفر نموده که 
رسیدگي به موضوع به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازي- حد فاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائي امور تجــاري و بازرگاني( ارجاع و وقت 
رسیدگي براي مورخه 1397/06/14 ساعت 11 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسي به متهم و درا جراي مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رســیدگي غیابي به عمل خواهد آمد.  م الف: 204204 شــعبه 111 
دادگاه کیفري دو مجتمع امور تجاري و بازرگاني شهرستان اصفهان) 111 جزایي سابق( 

)165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگي

5/82 شماره ابالغنامه: 9710106793201977 شماره پرونده: 9709986793200398 
شماره بایگاني شــعبه: 970404  آگهي ابالغ وقت رسیدگي آقاي نبي ا... درخشان هوره 
فرزند علي، خواهان خانم مریم درخشــان هوره دادخواستي به طرفیت  خوانده آقاي نبي 
ا... درخشان هوره به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروي مدرسه نیلي پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986793200398 شــعبه 2 حقوقي شوراي حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شــهید حججي( ثبت و  وقت رســیدگي  مورخ  1397/06/12 ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگي در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 210036 شعبه 
2 حقوقي شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید حججي( )169 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/93 شماره ابالغنامه: 9710100350602147 شماره پرونده: 9609980350601139 
شماره بایگانی شعبه: 961343  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
بیژن شجاعی، خواهان  آقای هوشنگ محمدی دادخواستی به طرفیت  خواندگان  بیژن 
شجاعی و شرکت افق راه گیتی  به خواسته  مطالبه وجه چک و اعسار از هزینه دادرسی و 
مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 214(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980350601139 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/17 و ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
بیژن شجاعی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده  فوق ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5251 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(

سمیه مصور
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 امام جواد علیه السالم:
 كسى كه ناآگاهانه عمل مى كند، بیش از به 

سامان آوردن تباه مى كند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بررسی 
عملکرد این شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، با حضور 89  درصد 
سهامداران حاضر در جلسه برگزار شد. در این جلســه سود هر سهم به میزان 

300 ریال تصویب شد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ابتدای این مجمع، گزارشــی از 
وضعیت این شرکت ارائه کرد و اظهارداشت: در طول این سال ها تمام هم و غم 
شرکت برای حل مسائل اساسی بوده تا باتوجه به وضعیت موجود و شرایط داخل 

و خارج، این شرکت به یک وضعیت پایدار برسد. 
لطفعلی چاوشی با اشاره به طراحی شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال 1352 
توسط دو شرکت خارجی، اظهارداشت: در سال های 54 تا 57 کارهای ساختمانی 
پاالیشگاه انجام شد؛ اما پس از پیروزی انقالب اسالمی شرکت های خارجی ایران 
را ترک کردند،با این وجود در سال 58 عملیات تکمیل پاالیشگاه اصفهان برای 
اولین بار به دست متخصصان داخلی صورت گرفت و این پاالیشگاه راه اندازی 
شد. در آن سال ها پاالیشگاه اصفهان بسیار به روز و سودآور بود، اما امروز با الگوی 
تولید و استاندارد محصوالت مربوط به 45 سال پیش دیگر کارآمد نیست. درطول 
سال های گذشته تمام تالش شرکت در راســتای به روزرسانی پاالیشگاه بوده 
است، زیرا بدون به روزرسانی پاالیشگاه اصفهان امکان ادامه حیات و سودآوری 
وجود ندارد. وی همچنین با یادآوری اینکه درطول ســال های گذشته بخش 
عمده ای از محصوالت پاالیشگاه به عنوان نفت کوره در داخل پاالیشگاه استفاده 
می شد و دغدغه زیست محیطی وجود نداشت، افزود: به تدریح ممنوعیت ها و 
محدودیت های زیست محیطی ایجاد شد، به طوری که باتوجه به الزامات زیست 
محیطی حتی امکان استفاده از نفت کوره در نیروگاه شهید منتظری هم وجود 
ندارد و این درحالی اســت که فلســفه وجودی راه اندازی این نیروگاه در کنار 
پاالیشــگاه اصفهان به خاطر مصرف نفت کوره بود. وی با تاکید بر لزوم تصمیم 
گیری درخصوص نفت کوره پاالیشگاه اصفهان، تصریح کرد: تا پیش از این نفت 
کوره پاالیشگاه به خارج از کشور فرستاده می شد ولی اخیرا این امکان نیز وجود 
ندارد و اگر فکری برای این محصول پاالیشــگاه اصفهان نشود نه در داخل و نه 
خارج از کشور امکان فروش نفت کوره وجود ندارد. مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان به تعریف استراتژی بلندمدت، فرصت ها و چالش های پیش رو و 
چشم انداز این شرکت پرداخت و اظهارکرد: به روزرسانی پاالیشگاه و مقابله با 
تهدیدهای موجود و آتی ازجمله کمبود آب از مسائل جدی است که در برنامه ها 
و اهداف شرکت مدنظر قرار گرفته است. وی به چشم انداز پنج ساله شرکت اشاره 
کرد و گفت: پاالیشــگاه اصفهان در افق 1400 با تکیه بر ارزش های سازمانی، 
سرمایه های انســانی و اســتفاده از فناوری های نوین در راستای تامین منافع 
سهامداران و سایر ذی نفعان و دستیابی به استانداردهای جهانی فرآورده ها و 
زیست محیطی، سرآمد شــرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی کشور 
خواهد بود. چاوشی یکی از ریسک های شرکت  را منابع آب و وابستگی شدید 
شرکت به آب دانست و گفت: درحال حاضر منبع اصلی تامین آب پاالیشگاه را از 
دست داده ایم. شرکت در ســال 58  با حقابه 10 میلیون مترمکعب در سال از 
رودخانه زاینده رود در محل درچه فعالیت خود را شروع کرد و در طول این سال 
ها آب به صورت مستمر به پاالیشگاه اصفهان تخصیص داده می شد، ولی در عین 
حال حساسیت  روی میزان مصرف آب وجود داشت، به طوری که در همان سال  
9 و نیم میلیون مترمکعب مصرف داشتیم. چاوشی ادامه داد: در طول این سال 
ها و با وجود افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه به 370 هزار  بشکه در روز  و احداث 
واحدهای جدید، توانستیم با برنامه ها و پروژه هایی که تعریف شد نه تنها افزایش 
مصرف آب نداشته باشیم، بلکه کاهش مصرف هم داشته باشیم و میزان مصرف 
آب را به 8 میلیــون مترمکعب برســانیم. وی با یادآوری اینکه ســال 89 در 
شرکت،پروژه مطالعاتی استفاده از پساب تعریف شد، گفت: پاالیشگاه اصفهان 
در سال 92 به عنوان اولین شرکت در استان، قرارداد استفاده از پساب فاضالب 
را منعقد کرد، با این حال از سال 91 به صورت مقطعی منبع تامین آب از زاینده 
رود را نداشتیم و از سال گذشته تا االن هم یک قطره آب از این محل نداشته ایم. 
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان از پیگیری جدی دو هدف در این راستا خبر داد و 
گفت: هدف اول صرفه جویی در مصرف آب است که الزمه آن تعریف پروژه های 
جدید است و هدف دوم تعریف منابع جدید آبی اســت، در این راستا شاید در 

آینده نزدیک مجبور شــویم در پروژه های انتقال آب از خلیج فارس مشارکت 
کنیم تا پاالیشگاه بتواند به حیات خود ادامه دهد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشاره به آورد  1/2میلیارد مترمکعبی زاینده رود در سال های گذشته، 
گفت: سهم مصرفی پاالیشگاه از این میزان 8 میلیون مترمکعب یعنی کمتر از 
یک درصد بود که برای این صنعت بزرگ عدد زیادی نیســت، اما امســال که 
وضعیت بحرانی شده این میزان به حدود 400 هزار مترمکعب رسیده، چراکه 

اولویت اصلی، تامین آب شرب شهروندان است. وی در ادامه بیان داشت: هزینه 
ای که بابت تامین آب می دادیم در سال 96 به طور متوسط هزارتومان برای هر 
مترمکعب بود که 8 میلیارد تومان در سال می شــد؛ اما امسال باالی دو هزار و 
پانصد تومان به ازای هر مترمکعب هم آب خریده ایم. وی با تاکید بر لزوم تعریف 
پروژه هایی برای کاهش مصرف آب در آینده نزدیک، تصریح کرد: هزینه مصرف 
آب بسیار باال رفته و در آینده باید آب را با قیمت گرانی بخریم، بنابراین از االن 
باید فکری برای این چالش داشته باشیم. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در بخش دیگری از سخنانش به طرح های بهینه ســازی و حفظ ظرفیت این 
شرکت اشاره و اظهارکرد: در گذشته دغدغه چندانی برای استاندارد محصوالت 
وجود نداشــت، اما در دهه 80 طرح های بهینه سازی در پاالیشگاه های کشور 
تعریف شد و در سال 86 برای پاالیشگاه اصفهان هم این طرح  تعریف شد. وی با 
یادآوری اینکه طرح های بهینه سازی پاالیشگاه ها نه با رویکرد افزایش ظرفیت، 
بلکه بهینه ســازی تعریف و اجرا شــد، گفت: االن حدود 20 پروژه در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تعریف شده که حدود 8 پروژه به اتمام رسیده و مابقی در 
دست اجراست.تصفیه گازوئیل،  مدیریت طرح تصفیه گازوئیل، تکمیل مخازن 
و یوتیلیتی و آفسایت، پروژه تقطیر سوم، احداث دو دستگاه بویلر 227 تنی و آب 
DM ، مدرنیزه کردن سیستم های برق پاالیشگاه، خطوط ارتباط مخازن بنزین 
سازی، نظارت کارگاهی بر احداث پست 230.33 و خط انتقال 230 کیلوولت، 
ساخت و نصب پست 230.33، ســاخت و نصب خط انتقال فشار قوی از پست 
نیروگاه، احداث سکوهای بارگیری، احداث ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه، فنس 
کشی و احداث جاده دسترسی اراضی شــرقی به غربی، احداث یوتیلیتی پروژه 
های داخلی و بازســازی برج خنک کننده A ، پروژه های شرکت پاالیش نفت 
اصفهان می باشد که مجموع برآورد قیمت این پروژه ها 426 میلیون یورو است. 
وی همچنین به پروژه های پیش بینی شــده برای بهبود فرآیند و بهینه سازی 

پاالیشگاه اشاره و خاطرنشان کرد:  بعد از وقفه ناشی از خصوصی سازی، از سال 
93 این پروژه ها دوباره فعال شــد؛ اما آنچه در این شرکت متوقف مانده پروژه 
مربوط به تبدیل نفت کوره به محصوالت باارزش و فرعی با سودآوری باالست که 
در هرشرایط اجرای آن به نفع شرکت و درنهایت کشور خواهد بود که برای اجرای 
آن  هزینه ای نزدیک به 2 میلیارد دالر نیاز بوده که البته بازگشــت سرمایه آن 
سریع و قابل انجام است. وی با اشاره به اینکه بعد از برجام قرادادی امضا کردیم 
که  شــرکت دایلم کره جنوبی با تامین فاینانس این پــروژه را اجرا کند، ولی با 
محدودیت های جدید ناشی از خروج آمریکا از برجام شرکت کره ای اعالم کرد 
امکان ادامه همکاری ندارد و چون قرارداد مشروط بود خود به خود بي اثر شد، 
افزود: با این حال باتوجه به اهمیت و حساســیت موضوع  مقرر شد که پروژه با 
جدیت دنبال شود، البته 2 میلیارد دالر رقمی نیست که با منابع داخلی شرکت 
تامین شود و نیاز به مشارکت ســهامداران دارد؛ اما اگر این پروژه اجرا نشود در 
آینده نمی توانیم نفت کوره را بفروشیم و پاالیشگاه با توقف تولید مواجه می شود. 

وی با بیان اینکه پروژه های شرکت پاالیش نفت اصفهان دو هدف عمده دارد، 
گفت: این پروژه ها عالوه بر الزامات قانونی و زیست محیطی، سودآوری و افزایش 
درآمد برای شرکت هم دارد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به اجرای 
پروژه بهینه سازی در سال  94 اشاره و اظهارکرد: االن قیمت بنزین یورو با بنزین 
معمولی تفاوت دارد، به طوری که  230 میلیارد تومان از ســود سال 94، فقط 
مربوط به فروش بنزین یورو بود، درحالی که فقط 6 ماه از راه اندازی این پروژه 

می گذشت. وی اضافه کرد: در ســال 96 و از سود 1700 میلیارد تومانی، 367 
میلیارد تومان مربوط به افزایش درآمد تولید بنزین یورو بود، یعنی با اجرای این 
پروژه، هم افزایش درآمد داشتیم و هم الزامات زیست محیطی را رعایت کردیم. 
وی یادآور شد: ســال 86 دولت این پروژه ها را به عنوان پروژه های اولویت دار 
کشور تعریف کرد که به هیچ وجه کســی حق توقف آنها را نداشت و پاالیشگاه 
اصفهان هم این پروژه را اجرا کرد. مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه دو 
پروژه از پروژه های بهینه سازی در پاالیشگاه اصفهان باقی مانده، گفت: درحال 
حاضر حدود 21 میلیون لیتر در روز گازوئیل تولید می کنیم که در سال معادل 
47 میلیون بشکه  می شود، این درحالی است که اختالف قیمت دو گازوئیل که 
در پاالیشگاه اصفهان تولید می شود در سال گذشته،2/96 دالر  در هر بشکه بود، 
به اضافه گوگرد استحصالی که به دست می آید، براین اساس اگر این پروژه سال 
گذشته اجرا شده بود 645 میلیارد تومان به درآمد شرکت اضافه می کرد. چاوشی 
همچنین به پروژه تقطیر سوم  اشاره و خاطرنشــان کرد: این پروژه محصوالت 
سبک را اضافه می کند و بخشی از نفت کوره را کاهش می دهد که با قیمت های 
سال 96، اختالف قیمت درآمد حاصل از فروش دو محصول، 245 میلیارد تومان 
در سال است، یعنی با اجرای این پروژه عالوه بر حل مشکالت، درآمدزایی برای 
شرکت هم انجام می شود. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درخصوص 
صرفه جویی انرژی به تمهیدات انجام شده اشاره و عنوان کرد: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از شهریور 94 پیگیر پیاده سازی استاندارد ISO 50001 به کمک 
مشاور بوده و در بهمن 96 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت 
انرژی شد. وی با اشــاره به پروژه های اولویت بندی شده پاالیشگاه اصفهان که 
شــامل اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه و بــه ترتیب اولویت زمان 
بازگشت سرمایه تهیه شده است، اظهارداشت: این پروژه ها شامل نصب سرویس 
گذاری میتر در مسیر مشعل واحدهای عملیاتی، در سرویس قراردادن یک تلمبه 

سوخت نفت کوره به جای دو تلمبه، کاهش هوای اضافی کوره ها در جهت بهینه 
سازی مصرف سوخت، کاهش FLARING واحدهای عملیاتی تا حداقل ممکن، 
مدیریت تله های بخار شامل کدگذاری، مشخص نمودن تله های معیوب و تعمیر 
و تعویض آنها، رفع اشــکال و تکمیل آنالیزورهای اکســیژن کوره، بررســی و 
شناسایی نشتی هوا در قیمت های مختلف بدنه کوره ها، کاهش نسبت بخار به 
خوراک در واحد هیدروژن، اضافه کردن جریان نــگار  DLOW DOWN در 
بویلرهای قدیمی، تعویض مشعل بعضی از کوره ها با مشعل های راندمان باال، 
تعویض و تقویت عایق بدنه بعضی از کوره ها، طراحی، ساخت و نصب اکونومایزر 
برای بویلرها، نصب سیستم مانیتورینگ کوره های پاالیشگاه، بازیافت  LPG از 
SWEET GAS  واحدهای ایزومریزاســیون، طراحی، ســاخت و نصب پیش 
گرمکن هوا برای کوره هــای  H2-101 و H، افزایش راندمــان کوره ها و یا 
جایگزینی کوره های جدید و اصالح ابعاد مشعل های کوره با تغییر شکل گلدانی 
می باشد. چاوشی به عملکرد زیست محیطی شــرکت در پنج بخش مدیریت 
پسماند، مدیریت پساب، کنترل آلودگی هوا، پروژه های زیست محیطی کالن و 
کنترل آلودگی خاک و آب های زیر زمینی اشــاره و بیان کرد: شرکت اقدامات 
گســترده ای در پنج بخــش مذکور انجام داده اســت از جملــه آن در بخش 
پسماند؛مدیریت ضایعات و پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه، در بخش مدیریت 
پساب؛ تصفیه 40 متر مکعب در ساعت فاضالب بهداشتی و استفاده جهت آبیاری 
فضای سبز، در بخش کنترل آلودگی هوا؛ گاز سوز کردن کوره ها با خرید مشعل 
های جدید و جلوگیری از انتشار روزانه حدود 500 تن گوگرد، در بخش پروژه 
های زیست محیطی کالن؛ طرح بهبود فرآیند با هدف تولید سوخت مطابق با 
استانداردهای روز دنیا) یورو4، یورو5 و یورو 6( و در بخش کنترل آلودگی خاک 
و آب های زیر زمینی؛ پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر جهت مصارف 

صنعتی و کاهش مصرف منابع آب سالم است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان پروژه های تصفیه گازوئیل، بوتیلیتی 
آفسایت و مخازن به منظور فرآیندهای عملیاتی و افزایش کیفیت سوخت های 
تولیدی و با هدف حذف ترکیبات سولفور،نیتروژن، آمونیاک از دیزل تولیدی، 
پروژه احداث تقطیرURP(3( با هدف بهینه سازی و رفع تنگناهای عملیاتی و 
افزایش ضریب ایمنی واحدها و پرسنل پاالیشگاه و... پروژه احداث دو دستگاه 
بویلر227 تنی و آب DM با هــدف افزایش تولید بخار مورد نیاز پاالیشــگاه با 
توجه به راه اندازی واحد بنزین ســازی و پیش بینی واحد تقطیر ســوم، پروژه 
مدرنیزه نمودن سیســتم های برق پاالیشــگاه با هدف تامین برق واحدهای 
عملیاتی پاالیشــگاه به صورت پیوســته و پایدار با قابلیت اطمینان باال، پروژه 
خطوط ارتباط مخازن بنزین ســازی با هدف ایجاد ظرفیت ذخیره سازی برای 
واحدهای NHT  و برای واحد CCR به میزان 170 هزار بشکه، پروژه طراحی ، 
ساخت و نصب پست 230/33 و خط انتقال فشار قوی، پروژه احداث سکو های 
بارگیری، پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و سیستم تصفیه خانه پساب شاهین شهر، 
پروژه فنس کشی و احداث جاده دسترسی اراضی شرقی و غربی و ... را از پروژه 

های در دست اجرا برشمرد. وی در ادامه تصفیه گازوئیل، یوتیلیتی آفسایت و 
مخازن را از جمله پروژه های موجود پاالیشــگاه اصفهان اعالم کرد و گفت: با 
هدف ارتقای کیفیت محصوالت پاالیشگاه موجود با توجه ویژه به مسائل زیست 
محیطی اقدام به اجرای پروژه تصفیه گازوئیل و مخازن شامل احداث واحدهای 
یوتیلتی و آفســایت، احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفــت گاز، واحد بازیافت 
گوگرد و احداث واحد آمین و تصفیه گاز ترش و تاسیسات موردنیاز کرده است. 
وی در خصوص پروژه تصفیه گازوئیل، اظهار کرد: قرارداد شرکت های نارگان 
و چگالش به صورت EP بوده که بخش مهندســی قیمت مقطوع و بخش کاال 
به صورت Markup و هم چنین قرارداد شرکت ODCC به صورت C و قیمت 
مقطوع است. وی پیرامون پروژه یوتیلیتی و آفسایت، گفت: قرارداد شرکت مپنا 
به صورت EP بوده که بخش های مهندسی قیمت مقطوع و بخش کاال به صورت 
Markup و هم چنین قرارداد شــرکت ODCC به صورت C و آحاد بها است. 
وی افزود: در پروژه تکمیل مخازن، قرارداد شرکت مپنا به صورت EPC بوده که 
بخش های مهندسی و اجرا قیمت مقطوع و بخش کاال به صورت Markup است. 
وی در خصوص اهداف این طرح ها، تصریح کرد: شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به منظور فرآیندهای عملیاتی و افزایش کیفیت سوخت های تولیدی و با هدف 
حذف ترکیبات سولفور، نیتروژن، آمونیاک و آروماتیک از دیزل تولیدی، اقدام 
به اجرای پروژه تصفیه گازوییل به شــرکت پاالیش نفت اصفهان ظرفیت 100 
هزار بشکه در روز کرده است که با حذف ترکیبات گوگردی مقدار آن از 10 هزار 

به 10PPM خواهد رسید. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درخصوص برنامه هاي آینده این شرکت 
نیز اظهارداشت: هیئت مدیره شرکت مصمم اســت در راه خدمت به جامعه و 
توسعه و پیشــرفت روز افزون، با رهنمودها و حمایت هاي سهامداران، ضمن 
 )DHT(حفظ و ارتقای و تداوم و تسریع در امر راه اندازی واحد تصفیه گازوییل
و تقطیر سوم )URP( در راستای استاندارد ســازی محصوالت رعایت الزامات 
زیست محیطي و رفع تنگناهاي عملیاتي، تداوم و تسریع در اجرای پروژه های 
حفظ و استمرار ظرفیت پاالیشــگاه،  بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و 
سایر طرح های ذی نفع، کاهش یا حذف ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت 
ها تا حد قابل تحمل، ارتقای کمی و کیفی محصوالت، بهینه ســازی و اصالح 
فرآیندها، استفاده بهینه از منابع در راستای اصالح الگوی مصرف و پیشگیري از 
آلودگي هاي زیست محیطي گام بردارد. چاوشی در ادامه با تاکید بر مدیریت و 
ارتقای دانش فنی کارکنان، اظهار کرد: ترویج فرهنگ مشارکت و کارگروهی در 
راستای تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری، پایش و اندازه گیری عملکرد، 
تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها، ساماندهي 
قراردادها، مراودات مالی و تعامل اثرگذار با صنایع همجوار، اصالح و تکمیل نرخ 
های خدمات و عرضه های غیرخدماتی هم جهت با طرح هدفمندسازی یارانه 
ها و تهیه و به کارگیری نرم افزارهــای کاربردی موردنیاز بخش های عملیاتی، 

تعمیراتی و مدیریتی از دیگر برنامه های اصلی این شرکت می باشد. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به  جوایز دریافتی و تقدیرنامه های این شرکت، 
در زمینه مســئولیت اجتماعی، ممیزی و گزارش به جامعه، اشاره کرد و گفت: 
کسب عنوان تحقیق و توســعه برتر در پنجمین جشــنواره پژوهش و فناوری 
صنعت، معدن و تجارت سال 95، کسب رتبه سوم در محیط زیست و بهداشت 
بین شــرکت های پاالیش نفت سال 95، دریافت نشــان زرین استقامت ملی 
در صنعت پاالیش ســال های 92 تا 94، دریافت استاندارد و جایزه بین المللی 
معتبرترین شرکت پاالیشی از سوی کشــور آلمان در سال 94، دریافت نشان 
عالی مدیریت برتر در صنعت پاالیش نفت ایران سال 94، اخذ عنوان واحد تولید 
کننده محصول نمونه کشور از سازمان صنعت، معدن و تجارت سال 94 ازجمله 
افتخارات این شرکت است. وی همچنین به  رتبه سوم و دریافت تندیس برنز از 
جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سال های 94، 93، 91، 90 اشاره و اظهارکرد: 
کسب گواهی عدم آالیندگی سال های 89 تا 94 و کسب رتبه نخست در ایمنی 
بهداشت محیط زیست بین شرکت های پاالیش نفت؛ سال های 89 تا 93، اخذ 
گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت و معدن در سال 93، اخذ تقدیر نامه از 
وزیر نفت در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 93، رتبه 
دوم محیط زیست و پدافند غیر عامل در بین شرکت های پاالیش نفت در سال 
93، رتبه دوم در بین 500 شرکت برتر ایران، کسب عنوان برتر در بین حراست 
های تابعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 92، رتبه 
نخست پژوهش از یازدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران سال 92 و 
رتبه دوم ارتباطات رسانه ای از  نهمین ویازدهمین جشنواره روابط عمومی های 
برتر ایران در سال 90 و92 از دیگر جوایز این شرکت است. گفتنی است در ادامه، 
گزارش حسابرس مســتقل و بازرس قانونی به مجمع ارائه و صورت های مالی 
شرکت در سال 96 نیز مورد تصویب سهامداران عمده واقع شد. پس از تصویب 
مبلغ 300 ریال به ازای هر سهم، حسابرسان قانونی و بازرسان شرکت و روزنامه 
کثیراالنتشار براي درج آگهی های کثیراالنتشار شرکت تعیین شد؛ همچنین 

انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انجام پذیرفت. 

سود هر سهم سهامداران پاالیشگاه نفت اصفهان 300 ریال تصویب شد

اعظم محمدی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

