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وضعیت سفید
شایعات کمبود بنزین در اصفهان را جدی نگیرید؛
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مدیرکل بهزیستی استان می گوید بودجه بهزیستی پاسخگوی نیازهای مددجویان نیست:

پای دالر روی گردن بچه ها و بیماران

مشکل نرخ حمل ونقل برای همیشه حل خواهد شد
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان:

3

10

اجازه نمی دهیم از آب گل آلود ماهی بگیرند
مدیرکل تعزیرات اصفهان :

11

  شاه ماهی نقل وانتقاالت،
 به درد ذوب آهن نخورد

دِر خروجی روبه روی محسن مسلمان؛

نمایش استرالیا
کارگردان: پیمان کریمی

کوچه سعدی-حوزه هنری-
تماشاخانه ماه/  10 مهر الی 4 آبان

روز جهانی سالمندان ؛
امروز   میتونیم به خانه سالمندان 
یا به افراد مسن خانوادمون سر 
بزنیم، حالشون رو بپرسیم و از 

تجربیاتشون استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 در کشور موفق عمل کرده است

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور در بازدید از اجرای  پروژ ه های شبکه 
جمع آوری شبکه فاضالب شهرهای کلیشاد،سودرجان ،قهدریجان ،ایمانشهر و اشترجان 
گفت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اجرا و توسعه تاسیسات فاضالب با تامین منابع مالی 
به روش های مختلف در کشور موفق عمل کرده و در این زمینه پیشرو بوده است. حمیدرضا جانباز 

افزود: شبکه فاضالب در شهرستان فالورجان در ســال جاری توانست ردیف بودجه دریافت 
کند  این در حالیست که...
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گالری دیدار / مدیا: عکس
از شمال تا جنوب همراه با 70سال 

عکاسی / 7 الی 12 مهر

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
 www.evat.ir دوره تابستان 1397 از طریق سامانه

حداکثر تا 15 مهرماه سالجاری می باشد.

 قابل توجه مودیان محترم
 مالیات برارزش افزوده :

م الف:257685)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (

35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست  1526 مرکز ارتباط مردمی  
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ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرده است 
که راهــکار عملیاتی ایران و طرف هــای اروپایی و 
آسیایی برجام برای انجام معامالت خارج از حیطه 
تحریم های آمریکایی در حال عملیاتی شدن است. 
به گفته ظریف، قرار است دالر از سطح این معامالت 
حذف شود و راهکارهای مبتنی بر میزان نفوذ ایران 
در سایر کشورها و شرکا نیز مورد بررسی قرار گرفته 
و در حال عملیاتی شدن است. جدای از اینکه چقدر 
از این راهکارها عملیاتی خواهد شد و در اقتصاد ایران 
تاثیر گذار اســت، آمریکا در نظر دارد تا راهکارهای 
عملی را در راه مقابله با سایر توانایی های کشورمان 
در میزان نفوذ ایران بر سایر کشورها به خصوص در 
آسیا و خاورمیانه در پیش بگیرد؛ پروژه ای که ایاالت 
متحده با راهکارهای جنگ روانی در راه دستیابی به 
آن قرار داد، یکی از اصلــی ترین برنامه های آمریکا 
در محدود کردن مناسبات ایران با همسایگان خود و 
سایر کشورهای مهم منطقه ای است. بر این اساس، 
وزارت خرانه داری آمریکا در چارچوب تغییر رفتار 
ایاالت متحده اعالم داشــته اســت که باید تمامی 
مناســبات هر وزارتخانه، ارگان و نهاد دولتی که در 
عراق و لبنان به هر نحوی، مستقیم یا غیرمستقیم با 
ایران ارتباط دارند تا قبل از ۴ نوامبر)۱۳ آبان ماه( و 
اعمال تحریم های ثانویه قطع شود.به نظر می رسد 
دستور تخلیه کنسولگری آمریکا در بصره، قطعات 
پازل فشار بر ایران اســت. روزنامه نیویورک تایمز 
گزارش داد که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
با انتشار بیانیه ای مکتوب دستور تخلیه کنسولگری 
این کشور در استان بصره را به دلیل آن چه حمالت 
متعدد به این کنسولگری از سوی عوامل وابسته به 
گروه های مورد حمایت  ایــران در چند هفته اخیر 
دانسته است، صادر کرد. در ادامه پمپئو در این بیانیه 
عنوان داشــته که آمریکا به طور مناسب به چنین 
حمالت پاسخ خواهد داد. گذشــته از تمام عوامل 
داخلی و بیــن المللی موثر در ایــن حادثه از جمله 
دخالت های محرک کشورهایی مانند عربستان در 
ناآرامی های اخیر عراق و موج ضد ایرانی ایجاد شده 
در آن، در یک برآورد کلی بسته شدن کنسولگری 
آمریکا در استان بصره و دستور تخلیه آن را باید در 
یک چارچوب کالن تر ارزیابی کرد؛ چرا که شواهد 
امر نشان از این دارد که این دست از اقدامات آمریکا 

در قالب تغییر رفتار کاخ سفید بعد از انتخابات عراق 
قابل توجیه است. در این راســتا یقینا نگاه آمریکا 
در قبال عــراق قبل از انتخابات با نــگاه کنونی اش 
تغییر جدی یافته اســت؛ چرا که در ساختار دولت 
آتی عراق با هر شــخص و مهره ای به عنوان رییس 
جمهور و نخست وزیر عراق،  حشد الشعبی با کسب 
۴0 کرسی پارلمانی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد و 
به دلیل وجود دیدگاه های نزدیک این گروه با ایران 
وجود و نفوذ آن در ساختار سیاسی عراق می تواند 
برای آمریکا چالش برانگیز باشد. به همین دلیل بازی 
جدید تخلیه کنسولگری آمریکا در بصره را می توان 
بازی جدید ضد ایرانی آمریکا در عراق دانست؛ چرا 
که پیش از این کاخ ســفید اعالم کرده بود تصمیم 
دارد که دو گروه »عصائب اهل حق« به رهبری قیس 
خزعلی و دیگری »نجباء« به رهبری اکرم کعبی که 
دو طیف مهم در حشدالشــعبی و دو جریان بسیار 
نزدیک به سیاست های جمهوری اسالمی ایران در 
عراق هستند را در لیست گروه های تروریستی قرار 

دهد. زمانی می توان این اقدام معنادار کاخ ســفید 
را در راســتای تغییر رفتار آمریکا در خصوص عراق 
بعد از انتخابات ارزیابی کرد که عصائب اهل حق ۱5 
کرســی پارلمانی را در انتخابات کسب کرده است و 
نجباء نیز با کسب تعدادی کرســی پارلمانی، سهم 
سیاسی در ساختار سیاســی عراق خواهند داشت. 
از این رو ترامپ برای تحت الشعاع قرار دادن و نیز از 
کار انداختن بازوهای سیاسی، امنیتی و نظامی ایران 
در عراق دست به این اقدام زده است. چرا که این دو 
طیف از دید ایاالت متحده دو طیف مورد حمایت و 
وثوق سپاه هستند. مسئله دیگری که در این راستا 
قابل تحلیل و ارزیابی اســت، مواضــع اخیر و البته 
تایید نشده آمریکا در خصوص ساختار دولت جدید 
با محوریت حضور مهره های نزدیک به ایران است. 
اگر چه نمی توان تحلیل دقیقی از این مواضع داشت 
اما در  در ســایه اظهارنظرهای مقامات کاخ سفید 
آمریکا که هر وزارتخانه دولت آتی که به دنبال حضور 
افرادی از حشدالشعبی به خصوص عصائب اهل حق 

و جریان نجباء در پست وزارت باشند، از جانب آمریکا 
مورد فشار خواهند بود، این کشور به شدت در حال 
ایجاد راهکارهایی برای دوری دولت عراق از ایران و 

نیروهای تحت حمایت آن است. 
به نظر می رســد آمریکا از عراق آینــده و حداقل 
عراق در چهار سال پیش رو ناامید شده و به همین 
خاطر در ســایه اقداماتی نظیر بســتن کنسولگری 
خود در بصره بیــش از هر چیز بر آن اســت تا پیام 
دلخوری خــود از آنچــه در عراق در حــال تحقق 
اســت را صادر و ارســال  کند. عراق امروز اگرچه 
در اشــغال آمریکا نیســت؛ اما این بــه معنای آن 
نیست که این کشــور از نگاه اســتراتژیک آمریکا 
خارج شــده اســت، بلکه آمریکا تالش دارد این بار 
با ایجاد خأل های امنیتی هزینــه های دولت عراق 
در حفظ امنیــت را باال برده و بار دیگر این کشــور 
را برای حضور بیشــتر نیروهای خود تحت فشــار 
 قرار دهد همچنین موج ایران هراســی با این اقدام

 بی سابقه آمریکا در عراق بیشتر خواهد شد.

ترامپ:
 من و »اون«عاشق هم شدیم!

رییس جمهــوری آمریکا در جریــان کمپینی 
در ویرجینیــای غربی با اشــاره بــه روابطش با 
رهبر کره شــمالی گفت : من و »کیم« عاشــق 
هم شــده ایم.دونالد ترامپ و کیــم جونگ اون، 
رهبری کره شــمالی توافق کرده انــد که برای 
خلع سالح اتمی شــبه جزیره کره تالش  کنند 
و نشســتی غیرمنتظــره را اوایل ســال جاری 
 میالدی در سنگاپور برای بررسی این ایده برگزار

 کردند.
ترامــپ در ویرجینیای غربی گفــت: »من واقعا 
سرســخت بودم و اون هم همینطــور. ما فراز و 
نشــیب های زیادی داشــتیم. حاال عاشــق هم 
شــدیم. او برای مــن نامه های »زیبا« نوشــت. 
نامه هایی زیادی رد و بدل شــد و ما عاشــق هم 
شــدیم«.حامیان ترامــپ پس از شــنیدن این 
صحبت ها اقــدام به تشــویق و خنــده کردند 
اما ترامپ به مفســرانی اشــاره کرد که احتماال 
این صحبت هایــش درباره کیم جونــگ اون را 
 در شــأن یک رییس جمهوری آمریــکا قلمداد

 نکنند.

امام جمعه نجف خواستار شد؛
لغو روادید برای زوار ایرانی

امام جمعه نجف اشــرف خواســتار لغو روادید 
برای تسهیل ورود زوار ایرانی ابا عبدا... الحسین 
)ع( به کربال به مناســبت اربعین، شد.بر اساس 
ایــن گــزارش، وی در این خصــوص گفت: لغو 
روادیــد زوار ایرانی بــرای ورود بــه کربال،  در 
واقع خدمت به امام حســین )ع( اســت. شیخ 
قپانچــی همچنیــن ضمن محکومیــت حمله 
تروریســتی اهواز و ابراز همدردی بــا خانواده 
هــای قربانیــان، گفــت: لغــو روادیــد زائران 
ایرانــی مــی توانــد نوعی ابــراز همبســتگی 
 عملی بــا آنها در پــی حادثه تروریســتی اهواز

 باشد. 

 حمله پهپادی نیروهای یمنی
 به فرودگاه بین المللی دبی

نیروهای مقاومت یمن در یــک حمله پهپادی 
موفق شدند فرودگاه بین المللی دبی را هدف قرار 
دهند. آنها موفق شدند با اســتفاده از پهپادهای 
خود از نوع »صماد۳« فــرودگاه بین المللی دبی 
واقع در امــارات را هدف قــرار دهند.نیروهای 
مقاومــت یمن پیش تــر امارات و عربســتان را 
تهدید کــرده بودند که در صــورت ادامه یافتن 
تجاوزات ائتالف ســعودی علیه یمــن، فرودگاه 
های آنها را هدف قرار خواهند داد.از سوی دیگر 
جنگنده های ائتالف متجاوز ســعودی منطقه 
 الســرار واقع در صعده را طی 5 حمله هدف قرار

 دادند.

طراحی اپلیکیشن برخورد با 
مخالفان اردوغان در ترکیه!

رســانه های آلمان از طراحی اپلیکیشــنی برای 
گوشی های هوشمند تلفن همراه خبر دادند که به 
پلیس ترکیه این امکان را می دهد تا بر اقدامات 
و فعالیت هــای مخالفان رجب طیــب اردوغان، 
رییس جمهور این کشور، نظارت بیشتری داشته 

باشد.
بنابر اعالم رسانه های آلمان، نامگذاری اپلیکیشن 
ای جی ام )EGM( بر اساس مخفف نام اداره کل 
امنیت کشور به زبان ترکی تعیین شده است.این 
اپلیکیشن هم نســخه اندروید و هم نسخه آی او 
اس )ios( دارد و به کاربران خود اجازه می دهد تا 
ضمن برقراری ارتباط مستمر و لحظه ای با پلیس 
ترکیه، آن را در جریان انتشار هر گونه پیام، خبر، 
عکس و فیلم منتشر شده از سوی منتقدان رجب 
 طیب اردوغان، رییس جمهور این کشــور، قرار

 دهند.

تعطیلی به بهانه ایران

با رای نمایندگان؛
وزیر علوم، اولین کارت زرد 

را از مجلس گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخ های 
وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری قانع نشــدند 
و بــه او کارت زرد دادند.در جلســه علنی روز 
گذشــته مجلس، طرح ســوال نادر قاضی پور، 
نماینده مردم ارومیه از منصور غالمی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری در مورد علت محلی اعالم 
شدن دانشگاه های معتبر کشور در مراکز استان 
ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت.پس 
از بیان توضیحات غالمی درباره این سوال، نادر 
قاضی پور اعالم کرد از توضیحات وزیر قانع نشده 
است و خواســتار به رای گذاشته شدن آن شد 
که وکالی ملت هم با 5۳ رای موافق، ۱۳۲ رای 
مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده 
حاضر در جلســه علنی توضیحات وزیر را قانع 

کننده ندانستند و به او  کارت زرد دادند.

با تصویب مجلس، جلسات 
غیرعلنی محرمانه تلقی می شوند

ابوالفضل ابوترابــی، نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به جلسه 
غیرعلنی روز گذشته مجلس، اظهار داشت: 
نمایندگان در این جلسه مصوب کردند که از 
این پس مطالب جلسات غیرعلنی به عنوان 
اسناد محرمانه و طبقه بندی شده تلقی شود 
و هر نماینده ای که این مطالب را رســانه ای 
کند باید پرونده آن نماینده برای بررسی به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود.

وی افزود: این موضوع در قانون وجود داشت 
و در این جلسه به همه اعالم شد یعنی اینکه 
ما مشکل قانونی نداشتیم و مقرر شد تا از این 
به بعد اعمال شــود.نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس تصریح کرد: در این جلســه مقرر 
شد تا سخنگوی هیئت رییسه مجلس تا آن 
میزانی که الزم است مطالب طبقه بندی شده 
و محرمانه را در رسانه ها و یا جمع خبرنگاران 
اعالم کند و اگر هر یــک نماینده ای مطالبی 
از جلسه غیر علنی را رســانه ای کند، تحت 

تعقیب قضائی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس نهم:
»آخوندی« باید پاسخگو 

باشد
 رییس کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره 
به نامه عباس آخوندی، وزیر راه درباره جعلی 
بودن مدرک تحصیلی خــود گفت: از طریق 
قضائی پیگیر این موضوع خواهم بود، چرا که 
وزیر باید پاسخگوی اقدام خود در نشر اکاذیب 
و تشویق اذهان عمومی باشد.به سید مهدی 
هاشــمی، با اشــاره به نامه عباس آخوندی 
درباره جعلی بودن مــدرک تحصیلی خود 

گفت: این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم فریمان:
 فقط در یک دستگاه

 ۲۷۰۰ بازنشسته وجود دارد
احسان قاضی زاده هاشــمی، نماینده مردم 
فریمان درباره آمار افرادی که مشمول قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان می شوند گفت: 
از سوی برخی دســتگاه ها آماری به ما اعالم 
شده است که نمی خواهیم اسم دستگاهی را 
قید کنیم؛ اما برخی دستگاه ها از ۱00 تا ۲00 
تن را اعالم کرده اند و دســتگاهی هم داریم 
که خــودش اعالم کرده ۲۷00 بازنشســته 
دارد. ما درباره اعداد قضاوتــی نداریم بلکه 
باید دســتگاه های نظارتی به عالوه دستگاه 
قضائی به این موضوع ورود کنند و آمار دقیقی 
دهند. مضاف بــر این، تصمیــم داریم یک 
ســامانه راه اندازی کنیم که توســط اعضای 
بدنه سازمان ها و ادارات به ما گزارش مردمی 
بدهند ، درواقع کســانی کــه اطالعات ریز 
مدیران را دارند کارکنان آن سازمان هستند.

 دریادار فدوی
 معاون هماهنگ کننده سپاه:

سخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: استیضاح 
وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو 
و راه و شهرسازی به کمیسیون های تخصصی مجلس 
ارجاع شده است.وی گفت: نشست روزگذشته بدون 
حضور مسئوالن دولتی برگزار شــد. در این جلسه 
مقرر شد تا یکســری هماهنگی ها برای موضوعات 
مختلف به ویژه مســائل اقتصادی در مجلس انجام 
شود و کمیسیون ها و فراکسیون ها هم برای بررسی 
موضوعات اقتصادی کشــور فعال تــر عمل کنند.

نعمتی ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر شد 
تا کمیسیون ها با توجه به موضوعات خاص و مسائل 
مربوط به مشکالت بازار ارز، نگرانی های مردم را مورد 
بررسی قرار دهند که امیدواریم کمیسیون ها هرچه 
سریع تر نتیجه جلســات خود را به صحن مجلس 
ارائه کنند.وی ادامه داد: موضــوع ارائه کارت های 
الکترونیک برای خانوارهای با سقف مشخص نیز به 
دولت پیشنهاد شده که دولت باید در این خصوص 

تصمیم گیری کند.

استیضاح ۴ وزیر در  مجلس 
مطرح است

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

در مجلس

عکس  روز 

تجلیل از دختر مبارز 
فلسطینی در باشگاه 

رئال مادرید

استیضاح ۴ وزیر در  مجلس مطرح است

پیشنهاد سردبیر:

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: در کل منطقه 
هر دشمنی که بخواهد شــرارت کند در هر اتاق 
و جلسه ای که نشسته باشــد، می داند که ممکن 
است مورد هدف موشک  های ســپاه قرار بگیرد.

علی فدوی گفت: آنچه مســلم است آمریکایی ها 
باید از منطقه غرب آسیا بروند و زودتر از همه باید 
از خلیج فارس بروند. نشــانه این موضوع هم این 
است که آمریکایی ها مودب      تر و حرف گوش کن      تر 
شــده   اند.وی افزود: آنها عدم تقابل جدید میان 
ایران و آمریکا را تغییر رفتار ایران عنوان کرده  اند، 
این یک وارونه نمایی است؛ این اتفاق به این دلیل 
اســت که آمریکایی ها حرف گوش کن      تر شده   اند.

وی تصریح کرد: قبال هــم در برخی موارد، چون 
آمریکایی ها کمتر حرف گوش می کردند، تقابل 
پیش می آمد و ما برخی از آنها را دستگیر کردیم 
در صورتی که  اگر آمریکایی ها طبق قوانین عمل 

کنند خب! طبیعتا ما هم کاری با آنها نداریم.

آمریکایی ها مودب      تر و 
حرف گوش کن      تر شده   اند

حشمت ا... فالحت پیشه 
رییس کمسیون امنیت ملی  مجلس:

وزیر کشور درخصوص انتصاب وی به عنوان »رییس 
ســتاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی کشــور« 
گفت:باتوجه به شرایط تبلیغاتی و اقداماتی که رسانه 
ها هم در داخل کشور - به دلیل نداشتن اطالعات یا 
ناهماهنگی بین دستگاه ها- و هم رسانه های خارجی - 
به دلیل اغراض و تخریب دستاوردهای کشور در مسائل 
اقتصادی دارند- این ستاد راه اندازی شد.وزیر کشور 
خاطرنشان کرد: همچنین در این ستاد به کسانی که در 
این حوزه اغراض سیاسی داشته و اغراضی که معاندین 
نسبت به تخریب شرایط اقتصادی کشور دارند، پاسخ 
مناسب داده می شود.رحمانی فضلی یادآور شد: در این 
ستاد تصمیم گرفته شد وزارت کشور متولی موضوع 
باشد و من به عنوان هماهنگ کننده این ستاد ایفای 
نقش کنم.وی با بیان این که این موضوع بدون همکاری 
همه رسانه ها بویژه رسانه ملی امکان پذیر نخواهد بود، 
گفت: امیدوارم بتوانیم از حقوق حقه مردم کشور در 
زمینه دسترسی به اطالعات درست و دقیق و به هنگام 

و به موقع ، گام های خوبی برداریم. 

ستاد تبلیغات اقتصادی 
تشکیل شد

وزیر کشور:

حشمت ا...فالحت پیشه گفت: در صحنه هایی از 
فیلم گرفته شده از حادثه اهواز مظلومیت آنهایی 
که ترور شده اند به خوبی مشهود است که ایجاد 
چنین صحنه هایی تنها به خاطر اشتباه امنیتی 
بود. اینکه چند نفر به کســانی که در حال جان 
دادن هستند تیر خالص می زنند، بسیار ناراحت 
کننده اســت و این اقدام به هیچ وجه قابل دفاع 
نیست.وی گفت: باید جلوی این سهل انگاری ها 
گرفته شود تا در آینده شاهد این اتفاقات نباشیم. 
به هیچ وجه قابل قبول نیست چند تروریست از 
خدا بی خبر به عزیزان ما تیر خالص زدند؛ آن هم 
کسانی که سابقه رفتن به سوریه داشتند. آنهایی 
که مجروح شدند، می گفتند که اگر یک تفنگ در 
دست داشتند، جلوی این کار را می گرفتند، چون 
از صحنه های بدتر از این در سوریه با پیروزی عبور 
کردند؛ اما چون رژه بود آنها نمی توانستند تفنگ 

پر از فشنگ همراه داشته باشند.

سهل انگاری در حادثه 
اهواز مشهود است

پیشخوان

بین الملل

  پروژه ایران هراسی آمریکا در کشورهای همسایه کلید خورده است؛  
 بازار داغ کالهبرداری از 

شیفتگان مهاجرت

»احمد عراقچی« آزاد شده است
براساس اطالعات به دست آمده، احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شده 
اســت.یک منبع آگاه درخصوص آزادی احمد عراقچی گفت: این فرد با توجــه به انجام بخش عمده ای 
از تحقیقات با قرار وثیقه تعیین شده و سپس تامین شــده آزاد شده است.این فرد گفت: بازپرس پرونده 
به لحاظ محتویات پرونده و همچنین عدم نگرانی از فرار متهم و از بین رفتن اســناد و مدارک مربوط به 
 پرونده برای وی قرار وثیقه در نظر گرفته که این وثیقه تامین شده است.در روز ۱۴ مرداد امسال بود که 
حجت االسالم غالمحسین محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده 
اخاللگران در نظام پولی و ارزی کشور، پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست 
به دادگاه ارسال شد و ان شاا... به زودی دادگاه آنها شروع خواهد شــد.همین اظهار نظر معاون اول قوه 
قضائیه کافی بود تا مشــخص شــود احمد عراقچی، برادرزاده عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشور 

بازداشت شده است.

اخراج دختران هاشمی رفسنجانی از دانشگاه  آزاد؟
فائزه هاشمی گفت: »مسئول واحدی که در آن تدریس می کنم اعالم کرد که به او گفته اند دیگر نیازی به حضور 
بنده در دانشگاه آزاد نیست که این موضوع را نپذیرفتم؛ چرا که باید حکم اخراج رسما ابالغ شود و به  صورت 
شفاهی قابل پذیرش نیست و وجاهت قانونی ندارد. همین موضوع را به خواهرم »فاطمه« هم گفته اند.« دختر 
آیت ا... هاشمی به »آرمان« گفت: »مســئول واحدی که در آن تدریس می کنم اعالم کرد که به او گفته اند 
دیگر نیازی به حضور بنده در دانشگاه آزاد نیست که این موضوع را نپذیرفتم؛ چرا که باید حکم اخراج رسما 
ابالغ شود و به  صورت شفاهی قابل پذیرش نیست و وجاهت قانونی ندارد.«وی ادامه داد: »همین موضوع را به 
خواهرم یعنی فاطمه هم گفته اند.«هاشمی یادآور شد: »مسئول واحدی که در آن حضور دارم گفت که یکی 
از مسئوالن دانشگاه )ظاهرا رییس بسیج اساتید( به او شفاها ابالغ کرده که موضوع عدم حضورم را به اطالع 
من برساند که پاسخ من به این مسئول این بود که ابالغ رسمی اخراجم را بدهند. ابالغ شفاهی معنایی ندارد 

و باید به  صورت کتبی ابالغ شود.«

چهره ها

بازی با شفافیت در لیست 
ارزی

دولت در آستانه خانه تکانی

 خواب بی تعبیر استیضاح

علیرضا کریمیان
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مشکالت صنعت، فرش ماشینی را به ستوه آورده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات ارزش افزوده در 
مبارزه با قاچاق کاال 

پدیده »قاچاق« یکی از اساســی ترین بخش 
های اقتصاد پنهان به شمار می رود که به نوعی 
زمینه ساز دیگر ابعاد و مصادیق اقتصاد پنهان 
نیز هست و از همین رو، به عقیده صاحب نظران 
اقتصادی، مقوله قاچاق بــه عنوان یک عارضه 
سیستم اقتصادی ، یک پدیده چند وجهی است 
که نخست از جرایم دیگری نشأت می گیرد و 
سپس زمینه بروز جرایم بسیار دیگری را فراهم 

می آورد.
اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررســمی، مجموعه 
فعالیت هــای اقتصــادی یــا مبادالتــی را 
دربرمی گیرد که در بازار رسمی انجام نمی شود. 
دلیل آن به محدودیت های قانونی یا شــرعی 
مربوط می شــود که برای مبادله برخی کاال ها 
در بازار رسمی وجود دارد. به عنوان مثال تولید، 
خرید و فروش موادمخدر یا خوراکی های حرام 
در ایران خالف مقررات بوده و بر این اساس در 
اقتصاد پنهان انجام می شــود. البته باید توجه 
داشت که ابعاد اقتصاد پنهان موارد دیگری را 
هم دربر می گیرد که از آن جمله به فعالیت هایی 
می توان اشاره کرد که در اصل فعالیت قانونی 
است، اما در مراحل بعدی مثل خرید و فروش 
کاال قواعــد رســمی نقض می شــود. ازجمله 
مصادیق آن به رعایت نکردن استانداردها، فرار 
از پرداخت مالیات، تبانی، رشــوه و ... می توان 

اشاره کرد.
گسترش بخش غیررســمی اقتصاد، لطمه ای 
بر پیکره جامعه به دلیل ترویج فرهنگ قانون 
گریزی، افزایش بیکاری، کاهش تولید ، کاهش 
رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتا 
موجب افزایش حجم کاالهای قاچاق درکشور 
و فرار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشــور از 

پرداخت مالیات را فراهم می سازد. 

بازار

اسپری خوشبو کننده مردانه 

مديركل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اصفهان:

مشکل نرخ حمل ونقل برای 
همیشه حل خواهد شد

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان با بیان اینکه توزیع الســتیک به صورت 
روزانه در اختیار راننــدگان قرار می گیرد، گفت: 
با پیگیری های انجام شــده در کشــور به زودی 
وضعیت واردات و توزیع الستیک در کشور بهبود 
می یابد و کاهش تعرفه واردات و تسهیل ترخیص 
الستیک انجام می شــود.مهدی خضری بابیان 
اینکه راننــدگان ابتدای خردادمــاه به افزایش 
قیمت لوازم یدکی ماشین سنگین و نحو پرداخت 
بیمه اعتراضاتی داشتند، اظهار کرد: با پیگیری  و 
تالش های که انجام شد، بحث بیمه رانندگان به 
همان روال گذشته یعنی ۵۰ درصد سهم دولت و 
۵۰ درصد سهم راننده بازگشت.مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهــان گفت: با 
افزایش قیمت الســتیک و قطعــات، رانندگان 
درخواســت افزایش قیمت کرایه را داشته اند و 
افزایش ۲۰ درصدی نرخ در حــوزه حمل ونقل 
کاال وجود داشته و قرار شد روند به حالت عادی 
برگردد و با برنامه ریزی دقیق این مشــکل برای 
ســال های آتی حل شود.وی با اشــاره به اینکه 
رانندگان درخواست محاســبه کرایه بر اساس 
تن و کیلومتر را مطرح کردند، افزود: طرح جدید 
ســازمان راهداری با برنامه ریزی و اســتفاده از 
ســامانه جدید به وزارت راه و شهرسازی اعالم 
شــد و اگر در شــورای عالی ترابری کشور تایید 
شــود به مرحله اجرا می رســد که مشکل نرخ 
حمل ونقل برای همیشــه بــرای رانندگان حل 
خواهد شــد.خضری بیان کرد: تامین الستیک 
از وظایف اداره کل و ســازمان راهداری نیست؛ 
اما به دلیــل رفاه حال راننــدگان بحث توزیع را 
بر عهده گرفتیم.وی اضافه کرد: با پیگیری های 
انجام شده در کشــور به زودی وضعیت واردات و 
توزیع الستیک در کشور بهبود می یابد و کاهش 
تعرفه واردات و تسهیل ترخیص الستیک انجام 

می شود.

بازارسیاه خرید و فروش کد ملی 
برای ثبت نام ایران خودرو! 

 طرح پیش فروش ایران خودرو از هفته گذشته 
آغاز شده است.طرحی که در آن تالش شده حتی 
االمکان بدون حضور دالالن انجام شود و خودروها 
به دست مصرف کنندگان نهایی و واقعی برسد.

در این زمینه ایران خــودرو تمهیداتی را از قبیل 
ممانعت از حضور خریداران محصوالت سایپا در 
پیش فروش اخیر این شــرکت و نیز هر کد ملی 
یک خودرو و ... به اجرا گذاشــت. همچنین برای 
تسهیل در روند ثبت نام و جلوگیری از هجوم به 
سایت فروش، این شرکت تصمیم گرفت روزهای 
ثبت نام را برای کدهای ملی با ارقام سمت راست 
متفاوت، مجــزا کند.با این حــال، از ظواهر امر 
پیداســت که این اقدامات، نتوانسته دالالن را از 
خرید خودروهای این شــرکت منصرف کند به 
طوری که هم اینک بازار ســیاه بر سر فروش کد 
ملی برای ثبت نام در طرح پیــش فروش ایران 
خودرو  در فضای مجازی به راه افتاده اســت.به 
عنوان مثال در یکی از آدرس های فضای مجازی، 
کد 7 شماره ملی با قیمتی در حدود ۲/۵ میلیون 
تومان آگهی شده بود. برای برخی کدهای دیگر 
نیز به همین منوال، ارقامــی در حدود یک تا دو 

میلیون تومان درج شده بود. 

واگذاری کارت سوخت به 
دیگران پیگرد قانونی دارد

در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کارت سوخت 
مالکین خودرو مســدود و صاحبان این کارت ها 
مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد: به اطالع 
کلیه دارندگان کارت های هوشــمند ســوخت 
می رساند به منظور پیشگیری و مقابله با هر گونه 
سوء استفاده احتمالی از واگذاری کارت هوشمند 
شــخصی خود به دیگران اکیدا خودداری کنید.

این گزارش می افزاید: بدیهی اســت در صورت 
مشــاهده هر گونه تخلف، کارت سوخت مالکین 
خودرو مســدود و صاحبان ایــن کارت ها مورد 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

اسپری خوشبو کننده 
بدن مردانه پرستیژ 

 12,300
تومان

اسپری مردانه نیوآ 
 Cool Kick مدل

 26,500
تومان

اسپری ضد تعریق 
مردانه ریو کالکشن

 60,000
تومان

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان از صدور کیفرخواست 
برای ۴ نفر از اخاللگران در نظام اقتصادی اصفهان خبر داد. احمد 
خسروی وفا اظهار داشــت: این افراد با اتهاماتی از قبیل اخالل در 
نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده، 
احتکار و اخالل در امر توزیع مایحتــاج و نیازمندی های عمومی 
بازداشت و روانه زندان شدند.این متهمان به دالیلی مانند وصول 
وجوه کالن به صورت ســپرده تحت عنوان عقــد مضاربه،احتکار 

لوازم یدکی خودرو ، اخالل در نظــام اقتصادی از طریق اخالل در 
امر توزیع مایحتاج و نیازمندی های عمومی از طریق گران فروشی 
کالن لوازم یدکی خودرو و احتکار عمده و احتکار نیازمندی های 
عمومی و انواع ابزار صنعتی و ســاختمانی به ارزش بازداشت شده 
اند. وی خاطرنشان کرد: این متهمان پس از تفهیم اتهام با صدور 
کیفرخواست در دادســرای عمومی و  انقالب اصفهان، در زندان 
به سر می برند. خسروی وفا با اشــاره به عزم جدی دستگاه قضائی 

اســتان در مبارزه قاطع با اخاللگران در نظــام اقتصادی و امنیت 
جامعه گفت: هرگــز اجازه نخواهیم داد یک عده افراد ســودجو و 
فرصت طلب با سوءاستفاده از شــرایط حال حاضر کشور امنیت و 
آرامش مردم را به مخاطره انداخته و به اهداف مجرمانه خود نائل 
شوند.با استفاده از تمامی ظرفیت های قضائی و اطالعاتی نسبت به 
 شناسایی و دستگیری و مجازات قاطع اینگونه افراد اقدام خواهیم

 کرد.

برای 4 نفر از اخاللگران نظام اقتصادی در اصفهان کیفرخواست صادر شد

طی چند روز اخیر خبرهایی مبنی بر بروز شایعات 
در زمینه کاهــش بنزین و هجوم بــه جایگاه های 
عرضه سوخت در سراسر کشور از جمله استان هایی 
مانند یــزد و کرمان مخابره شــده اســتو در این 
اســتان ها صف های طوالنــی در جایگاه ها ایجاد 
شــده و عمال توزیع ســوخت در این مناطق دچار 
اختالل شد. معضل شایعات در بازار سوخت چندی 
قبل عمال برخی از شــهرهای شــمالی کشــور را 
نیز دچار اختالل کرد و حاال این شــایعه در حال 
پخش شــدن در سراسر کشور اســت. این مسئله 
موجب شــده تا یک رکورد تاریخی ثبت شــود و 
 فروش بنزیــن افزایــش 3۰۰درصدی داشــته

 باشد.
وضعیت در اصفهان عادی است

در زمینه شــایعات مربوط به کاهش تولید بنزین 
و کمبود آن در روزهای آینده، مدیر انبار شــهید 
منتظری پاالیشــگاه اصفهان اظهار کرد: در حال 
حاضر ورود و خروج نفت کش هــا به انبار به خوبی 
در حال انجام اســت و همه محموله ها بدون هیچ 
مشــکلی به مقصد می رســند.علیرضا سلیمی در 
خصوص وضعیت توزیع سوخت در استان اصفهان 
اظهار کرد: وضعیت اســتان اصفهان طی روزهای 
اخیر و حتی در زمانی که اخبار اعتصاب کامیون ها 
در برخی استان ها منتشر شده بود، کامال عادی بود 

و مشکلی از این بابت ایجاد نشد.وی در ادامه افزود: 
عدم بروز اختالل در نظام توزیع سوخت در استان 
اصفهان به این خاطر بود که پیش تر از وقوع هرگونه 
اتفاقی، تمهیداتی از قبل اندیشیده شده بود و هسته 
اصلی اخاللگران، از چرخه توزیع ســوخت حذف 
شده بودند.مدیر انبار شــهید منتظری پاالیشگاه 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر ورود و 
خروج نفت کش ها به انبار بــه خوبی در حال انجام 
است و همه محموله ها بدون هیچ مشکلی به مقصد 
می رسند.وی همچنین تصریح کرد: در جایگاه های 

اصفهان هیچ گونه کمبود سوخت یا هجومی از سوی 
مردم گزارش نشد و حتی مازاد بر مصرف جایگاه ها 
نیز سوخت ارسال شد و در بعضی از جایگاه ها یک 

نفت کش یدکی نیز کنار جایگاه قرار داشت.
شايعات بازار سوخت را زمینگیر نمی كند

اخبار و شــایعات درباره کمبود بنزین در ســطح 
کشــور در حالی قوت گرفته است که با قرارگرفتن 
فاز سوم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در آستانه 
بهره بــرداری و همچنیــن بهره بــرداری از برخی 
طرح های توســعه ای در پاالیشــگاه های کشور از 

جمله پاالیشگاه بندرعباس، تبریز و ... یکی پس از 
دیگری با افزایش کیفی و کمی فرآورده های تولیدی 
روبه رو بوده ایم. یکی از اصلی ترین مسائلی که شائبه 
ها در مورد کمبود بنزین را رقم زده مربوط به کاهش 
تردد تانکرها و برخی از اعتصابات بوده است؛ اما به 
گفته مدیر انبار شهید منتظری پاالیشگاه اصفهان، 
این مشکل با ارســال تانکر و بر طرف شدن واهمه 
رانندگان از اذیــت و آزار برخی ناشــناس مرتفع 
شده است. سلیمی تاکید کرد: با این حال در بحث 
تدارکات برای برخی اســتان های دیگر مشکالتی 
وجود داشت که دلیل آن نیز عدم ارسال نفت کش 
از سوی این استان ها به دلیل واهمه رانندگان بود.به 
گفته وی، این مشکل حل شده و ارسال سوخت به 
استان های فارس، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویر احمد، خراسان و قم در حال انجام است.مدیر 
انبار شهید منتظری پاالیشگاه اصفهان متذکر شد: 
پاالیشگاه اصفهان بزرگ ترین پاالیشگاه کشور است 
و فرآورده های آن تقریبا به همه استان های کشور 
ارســال می شــود.وی ادامه داد: با این وجود، نفت 
کوره استحصال شده در این پاالیشگاه به دلیل عدم 
مصرف در داخل کشور باید به بنادر منتقل شود و 
بروز مشکالت در مسیرهای جنوبی باعث شده بود 
که ذخیره این محصول فراتر از حالت عادی انجام 
شود که با رفع مشکالت، نقل و انتقال این محصول 
نیز تسهیل شــد و هم اکنون مشکلی در پاالیشگاه 

وجود ندارد.

وضعیت سفید
 شايعات كمبود بنزين در اصفهان را جدی نگیريد؛

مشکالت صنعت، فرش ماشینی را به ستوه آورده است
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل بیان کرد : شــرایط به وجود آمده در بازار ارز موجب 
نابسامانی در وضعیت تولید فرش ماشینی شده و مشــکالتی را در این زمینه ایجاد کرده است. مجتبی 
محلوجی افزود : دولت فرش ماشینی را جزو کاالهای اساسی ندانسته و کاالیی تجملی محسوب می کند، 
بر این اساس قیمت ها را باید تولیدکننده و خریدار به صورت توافقی تعیین کنند. وی عنوان کرد: جهت 
برطرف کردن نابسامانی ها پیشنهاد شده بود که الیاف و نخ در اولویت نخست دولت برای تخصیص ارز 
قرار گیرد که در بانک مرکزی تایید نشد و در اولویت دوم قرار گرفت. وی گفت : تولیدکنندگان هم اکنون 
مواد اولیه فرش را با ارز آزاد تهیه، اما ارز حاصل از صــادرات را با قیمت ارز ثانویه دریافت می کنند که به 

صرفه نیست. 

افزایش4۷ درصدی بازرسی های ویژه به مناسبت آغاز سال تحصیلی
مدیر اداره بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان از افزایش۴7 درصدی بازرسی های ویژه از اصناف استان و 
کاهش ۶ درصدی پرونده تخلف در آغاز سال تحصیلی خبر داد.محمد جواد محمدی، اظهار داشت: طرح بازرسی 
ویژه از اصناف استان اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی از ۱7 شهریورماه آغاز شد و تا ۵ مهرماه ادامه داشت.
وی بیان داشت : در این طرح از یکصد بازرس قراردادی و ۲۴۵ بازرس افتخاری استفاده شد که با عنوان مشتری 
خرید صوری انجام می دهند واگر تخلفی صورت بگیرد با واحد صنفی اعمال قانون می شود. محمدی تصریح کرد 
: تا پنجشنبه ۵ مهرماه ، ۱۴ هزار و ۴۰۸ بازرسی صورت گرفت و به تشکیل ۲۶۸ پرونده تخلف در حوزه نوشت افزار 
، کیف و کفش برای تعزیرات حکومتی منجر شد.محمدی گفت: علت اصلی کاهش خطاها ،  آموزش بازرسان به 

صورت حضوری است و فرصت چند روزه به آنها داده شده تا به نوعی خطاها در مرحله دوم  کاهش یابد.

مدیر عامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور در بازدید از 
اجرای  پروژ ه های شــبکه جمع آوری شــبکه فاضالب شــهرهای 
کلیشاد،سودرجان ،قهدریجان ،ایمانشهر و اشترجان گفت: شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در اجرا و توسعه تاسیسات فاضالب با 
تامین منابع مالی به روش های مختلف در کشور موفق عمل کرده و در 
این زمینه پیشرو بوده است. حمیدرضا جانباز افزود: شبکه فاضالب 
در شهرستان فالورجان در سال جاری توانست ردیف بودجه دریافت 
کند  این در حالیست که تخصیص صدرصدی  اعتبارات عمرانی شرایط 
ویژه ای را می طلبد.وی با اشاره به دیگر روش های تامین منابع مالی 
اجرای پروژه های شــبکه فاضالب در شهرستان فالورجان گفت: در 
حال حاضر بودجه های عمرانی به پروژه های با الی ۸۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی تخصیص می یابد؛ بنابراین برای اینکه اجرای پروژه های بخش 
فاضالب در فالورجان متوقف نشود باید به دیگر روش های تامین منابع 
مالی هم پرداخت.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
به استفاده ازتبصره 3 در اجرای طرح های فاضالب اشاره کرد و اعالم 
نمود: درست است هم اکنون شرایط اقتصادی مردم مطلوب نیست؛ 
اما باید با مشــارکت از طریق ماده واحده تبصــره 3  از توقف اجرای 
پروژه ها  جلوگیری کرد چرا که با توقف اجرای پروژه ها در شــرایط 
کنونی جبران آن سخت به نظر می رسد.مهندس جانباز به سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه ها پرداخت و عنوان کرد: در 
چند سال اخیر  شرکت آبفای استان اصفهان در جذب سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به منظور اجرای پروژه ها بسیار موفق عمل 
کرده به طوری که می توان گفت  در این زمینه 
در کشورپیشرو می باشد پس 
نظر  به 

می رسد باید توان خود را در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در اجرای پروژه ها به خرج دهند.وی با بیان اینکه تامین آب شــرب 
مردم در استان اصفهان  در فصل تابستان با توجه به منابع آبی محدود 
بسیار دشوار بوده است اعالم کرد:کاهش ذخیره سد زاینده رود در ۵۰ 
سال گذشته بی سابقه بوده بنابراین تامین آب شرب مردم در چنین 
شرایطی در نیمه اول سال جاری بسیار مشکل بود که خوشبختانه 
همکاران در صنعت آبفا استان اصفهان در این خصوص موفق عمل 
کردند که جای تقدیر دارد.وی در پاسخ به استفاده از پساپ حاصله 

در شهرســتان فالورجان در این منطقه گفت: مسئوالن امر در نظر 
گرفتند که بخشی از پساپ تولیدی در هر منطقه ای در همان محل 
مورد استفاده قرارگیرد. مسلم اســت که مسئوالن در فالورجان هم 
می توانند بخشی از پساپ تولیدی را ذخیره و سپس مورد استفاده 
قرار دهند.در ادامه مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: با توجه به فراز ونشیب هایی که وجود داشت ما توانستیم بخش 
اعظمی از مطالبات مردم را پیرامون توسعه طرح های آب و فاضالب 
در این شهرستان اجرا کنیم که هم اکنون نمونه بارز آن اجرای شبکه 
فاضالب در شهرهای کلیشاد ،سودرجان،قهدریجان و 

ایمانشهر می باشــد. مهندس هاشــم امینی افزود: با پیگیری های 
مســئولین امر در استان و کشور بعد از ۱۰ ســال اجرای پروژه های 
فاضالب در فالورجان ردیف بودجه به آن تعلق گرفت و 7.۵ میلیارد 
تومان در سال جاری خصیص یافت که تا کنون یک میلیاردتومان  آن 
جذب شده است.وی گفت: با اینکه فقط توانستیم یک میلیارد تومان 
از بودجه 7.۵ میلیاردتومانــی را جذب کنیم اما با همین محدودیت 
منابع مالی اجرای تاسیســات فاضالب در فالورجــان ادامه دارد.به 
طوری که هم اکنون اجرای پروژه فاضالب شهرهای بهاران ،پیربکران 
و ایمانشهر ادامه دارد.مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان به 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای تاسیسات فاضالب درشهر 
ابریشم و کلیشاد اشــاره کرد و خاطرنشان ســاخت: با رایزنی های 
صورت گرفته مقرر شــد بخش خصوصی در اجرای شبکه فاضالب 
شهرهای ابریشم و کلیشاد ســرمایه گذاری کنند . مهندس امینی 
تامین آب شرب مردم را در فصل تابستان بســیار دشوار برشمرد و 
تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در فصل تابستان ،تامین 
آب شرب مردم دشوار بوده اما با این وجود ما این چالش را مهار کردیم.

موسوی الرگانی نماینده مردم شهرستان نیز گفت:فالورجان سومین 
شهرستان متراکم کشور به حساب می آید و با اینکه چسبید ه به شهر 
اصفهان است؛ اما بعضا در برخورداری از شبکه فاضالب در برخی از 
مناطق با محدودیت مواجه می شود .در این نشست از مسئوالن امر 
خواسته می شود نهایت مســاعدت را در راستای توسعه تاسیسات 
آبفا در این شهرستان داشته باشند.وی با توجه به فرسودگی شبکه 
آب در فالورجان  اعالم کرد: اگر فرسودگی شبکه آب در شهرستان 

فالورجان اصالح شود می توان گفت ۸۰ درصد کمبود آب 
در این شهرستان با جلوگیری از پرت آب 

برطرف شود.

سکه تمام 
بهار آزادی

5,117,000
تومان

2,611,000نیم سکه
تومان

1,411,000ربع سکه
تومان

   701,000 سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

491,020
تومان

      قیمت سکه و طال

مدير عامل شركت مهندسی آب و فاضالب كشور:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در کشور موفق عمل 
کرده است

مرضیه محب رسول
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تنگه ای که »غریب« نماند

پیشنهاد سردبیر:

ابالغ وقت رسیدگی
7/165 شماره ابالغنامه: 9710100369501599 شماره پرونده: 9709980350400286 
 شماره بایگانی شــعبه: 970421  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به

 آقایان/ خانم ها: کریــم و عباس و مجیدی و خانم ها: پری وحیدی دســتجردی و خانم  
آموزگار به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 1218 شعبه چهارم حقوقی اصفهان و 
دادنامه صادره از شعبه سیزدهم تجدیدنظر اصفهان مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان 
چهارباغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709980350400286 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/08/12 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده 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:256137 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان)174 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال منقول

7/166 شماره نامه: 9710113630400475 به موجب پرونده کالسه 931/96 ش اجرایی 
این اجرا مطروحه در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف تیران و کرون محکوم له 
احمد مظاهری فرزند محمد با وکالت محمد حســن شــاهی و محکوم علیه آقای مهدی 
سلطانی فرزند محمدرضا مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: 
مورد مزایده عبارت است از یک راس اسب به نام معراج و از نژاد دره شور به رنگ قارکهر 
با جنسیت نر و 11 ساله که نژاد پدری آن از ســمند پرهیزگار و مادر عطاپور بوده و دارای 
برگ )کشش و جفت گیری( و میکروچیپ می باشد که به تایید فدراسیون نیز رسیده است. 
نریون فوق الذکر از نظر استیل بدنی و سر و دم گیری بسیار عالی که بیشتر در جفت گیری با 
مادیانها استفاده می گردد و نهایتاً بر اساس نظریه کارشناس رسمی به مبلغ 380/000/000 
ریال معادل مبلغ )سی و هشــت میلیون تومان( برآورد و کارشناسی گردیده است و مقرر 
گردید که مال ذکر شده روز یکشنبه 97/8/6 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق 
مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران به فروش برسد 
و قیمت پایه از قیمت کارشناســی شروع و به کســی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهدشد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده بــه این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: 257391 اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان تیران و کرون  )298 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/167 شــماره صادره:1397/04/522743 - 1397/7/4 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی معروف چهار جریبی بیابان پالک شماره 1256 فرعی از 33  اصلی واقع در 
شهر نطنز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز واقع در شهر نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام پروین مطهری زاده فرزند جعفر احدی از ورثه خانم فاطمه مطهری نطنزی و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1397/08/07  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:257224 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)155 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/123 شــماره صــادره:1397/04/522356-1397/7/3 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 390 متر مربع به پالک ثبتی شــماره 742 فرعی 
از 53- اصلی واقع در افوشــته جز بخــش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیــل ثبت 10859 صفحه 

432 دفتر 75 تحت شــماره چاپی 489453 به نام رضا جعفر نژاد فرزند علی محمد ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
970407061763612-1397/06/27 بــه انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 18769-1397/06/27 به گواهی دفترخانه 168 نطنز 
رسیده است مدعی هســتند که ســند مالکیت آن به علت اسباب کشــی مفقود گردیده 
اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت  در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است 
اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 255755 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)231 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/169 شماره نامه: 971011363400884 ، شــماره پرونده: 9509983634901083 ، 
شــماره بایگانی شــعبه: 960804 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/18 از شعبه 103 کیفری دو 
شهرستان خمینی شهر نظر به اینکه متهم آقای محمد امینی فرزند حسینعلی که مجهول 
المکان اعالم شده است حسب شکایت خانم خدیجه محمودیه و به موجب کیفرخواست 
صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید 
به ایراد مزاحمت تلفنی و تهدید و توهین و قذف که جلسه رســیدگی به اتهام شما مورخ 
1397/08/15 ساعت 10:00 تعیین شده است لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که 
جهت شرکت در جلسه رســیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی 
وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه 
ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه به صورت 
 غیابی اقدام به رســیدگی خواهد نمود ایــن آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور کیفری برای یک نوبت در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می گردد. م الف:  250858 علی شعفی دادرس شعبه 103 کیفری 

دو خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103636201389 ابالغنامــه:  شــماره   7 /170
9709983635200456 ، شماره بایگانی شعبه: 970156 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/24 از 
شعبه اول دادگاه انقالب خمینی شهر به آقای بهنام پارسه فرزند علی و عباس پارسه فرزند 
علی بک که مجهول المکان اعالم شده است حســب شکایت گزارش ضابط و به موجب 
کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما 
متهم هستید به مشارکت در نگهداری 5/60 گرم هروئین که جلسه رسیدگی به اتهام شما 
مورخ 1397/8/12 ساعت9 تعیین شده اســت لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که 
جهت شرکت در جلسه رســیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی 
وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه 
ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی 
اقدام به رسیدگی خواهد نمود این آگهی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 250860 زیبایی 

فر دادرس شعبه اول دادگاه انقالب خمینی شهر )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/171 شماره دادنامه: 9609973636200736 ، شماره پرونده: 9609983635300342 
، شماره بایگانی شعبه: 960160 ، تاریخ تنظیم: 1396/11/15 متهم: آقای جالل شکرانی 
کوشکی فرزند نصراله به نشانی کوشک خ معلم جنوبی بن بست ش اسداله محرابی، اتهام: 
نگهداری یک عدد وافور و 2 عدد پایپ، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای جالل شکرانه 
فرزند نصراهلل دائر بر نگهداری یک عدد وافور و دو عدد پایپ از توجه به تحصیالت به عمل 
آمده و کشف وسایل استعمال مواد مخدر از اتاقک و سایر قرائن و امارات بزه انتسابی محرز 
است به استناد ماده 20 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده 148 قانون 
آئین دادرسی کیفری ضمن صدور حکم به معدوم کردن وسایل استعمال نامبرده به پرداخت 

مبلغ 1/200/000 ریال جزای نقدی محکوم می گردد این رای غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است. م الف:  250861 مصطفی زیبایی 

فر دادرس شعبه اول دادگاه انقالب خمینی شهر  )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/174 کالسه پرونده: 22/97 شــماره دادنامه:723 تاریخ رســیدگی:97/6/18 مرجع 
رسیدگی:شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف-شهرســتان آران و بیدگل، خواهان : 
احمدرضا نوری بیدگلی-ف علی اکبر-آران و بیدگل-بلوار شــهیدان حاجی زاده-رسالت 
ســی و دو، خوانده: امین گل محمدی-ف کامل-مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء،قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست احمدرضا نوری 
بیدگلی به طرفیت امین گل محمدی به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه وهشت میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 9528/851126-7   - 96/12/19 عهده ی بانک ملی شعبه 
خ کاشانی-هفشجان بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/6/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/6/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آیین دادرسی مدنی،حکم به محکومیت خوانده 
/به پرداخت مبلغ پنجاه وهشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. . رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان آران وبیدگل می باشد . م الف 257383 محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی 
 شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل )363 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

7/175  عزت اله کلبعلی دارای شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه  287/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت 
اله کلبعلی به شناسنامه 892 در تاریخ 1397/1/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک فرزند پسر به نام: 1- عزت اله کلبعلی، 
ش.ش 26 و چهار فرزند دختر به نام های 1- مهری کلبعلی، ش.ش 38، 2- زهرا کلبعلی، 
ش.ش 29، 3- صدیقه مجلسی، ش.ش 28، 4- زینب خاتون کلبعلی سیبکی، ش.ش 44، 
و یک همسر دائمی به نام خاور کلبعلی سیبکی، ش.ش 13 و غیر از نامبردگان وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 257742 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/168 شماره ابالغنامه: 9710103749106626 شماره پرونده: 9609983749201038 
شماره بایگانی شعبه: 961271در خصوص پرونده کالسه 961271 ج حسب شکایت حمید 
احمدیان فرزند عبداله علیه شهرام آقایی عطاآبادی فرزند بهرام که به اتهام افتراء که برای 
روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و متهم 
فوق مجهول المکان می باشــد لذا دادگاه به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب را برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می نماید تا متهم در جلسه 
دادگاه حاضر گردد ضمنا در صورت عدم حضور دادگاه وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 
می نماید. م الف:257393 شعبه اول دادگاه عمومی )جزایی( شهرستان دهاقان )102 

کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت صنایع ترمه بافان پارس کوروش 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1573 و شناسه ملی 

 14000178218
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/17 اصغر موسوی نیا 
کدملی 1282759485 و حامد موسوی نیا کدملی 1281909841 بعنوان اعضای 
اصلی هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )252183(

آگهی تغییرات شرکت نان گل سنگ کمشچه شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 36810 و شناسه ملی 10260544061 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/04/12 
و نامه شــماره 75 مورخ 1397/05/25 اداره تعــاون برخوار علی کاظمی 
کدملی 6609793581 به سمت بازرس اصلی و حسین مظاهری کدملی 
5100093137 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. حسن جعفری کمشچه کدملی 6609827141 و مهدی 
علی نقی کمشچه کدملی 6609663221 و حسن علی نقی کمشچه کدملی 
6609627568 و احمد آقابابائی کمشــچه کدملی 6609845980 و احمد 
طوطی کمشــچه مصیب 6609839387 به عنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره و علی اکبر آقابابائی کمشچه کدملی 6609784396 و احمد نائینی 
کمشچه کدملی 6609839409 به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. صورت حساب عملکرد و سود وزیان 
سال 96 به تصویب رسید .آخرین رقم سرمایه به میزان 1379000000 ریال 
به مجمع گزارش گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )248288(

آگهی تغییرات شرکت اردستان گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 181 و شناسه ملی 10861880976

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/05 و مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/02 ســرمایه شرکت از طریق 
واریز نقدی و نیز آورده غیر نقدی از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنج 
میلیارد و یک میلیون ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید.ماده 5 اصالحی :سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد 
و یک میلیون ریال می باشد ) مبلغ سه میلیارد و سیصد و شش میلیون 
ریال آورده غیر نقدی و مبلغ یک میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون 
ریال آورده نقدی ( که به هزار سهم بانام عادی پنج میلیون و یکهزار 
ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )250223(  

خبر

تماشاخانه »ماه« افتتاح شد؛
ثقفیان: نهادی متمرکز برای 
حمایت از تئاتر می خواهیم

شامگاه شنبه  تماشاخانه »ماه« عمارت سعدی 
حوزه هنری اصفهان در حضور جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنــر و رییس حوزه هنری اســتان 
اصفهان افتتاح شد. در حاشیه این مراسم خسرو 
ثقفیان، کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر گفت: 
بهترین راه بــرای بهبود وضعیــت نمایش در 
اصفهان انتخاب یک متولی برای تئاتر است؛ در 
حال حاضر تئاتر اصفهان چندین متولی دارد، هر 
کدام بخشی از کار را انجام می دهند و به عالوه، 
هر یک با دیگری در رقابت هستند و به جای این 
که همدیگر را تقویت کنند، به نوعی یکدیگر را 
تضعیف می کنند. وی افزود: اگر امکانات و بودجه 
تمام متولیان تئاتر متمرکز شود و تئاتر اصفهان 
یک نهاد مسئول داشته باشد، بخش زیادی از 
این مشکالت تئاتر رفع می شود. این پیشکسوت 
تئاتر اصفهان، در رابطه با افتتاح تماشــاخانه 
»ماهم، افزود: این ســالن ابعاد کوچکی دارد و 
ظرفیت حضور تنها ۹۰ تماشاگر  را دارد، البته 
در هر صورت اضافه شدن این سالن مفید بوده 
و برای نمایش هایی که سه تا چهار بازیگر دارند 

قابل استفاده است.
وی با اشاره به مشکالت موجود در حوزه تئاتر 
اصفهان، اضافه کرد: مشــکل تئاتر اصفهان در 
حال حاضر سالن نیست و خود نمایش مشکالت 
اساســی دارد. به هر حــال امکاناتی همچون 
تماشاخانه ماه، ســخت افزارهایی هستند که 
وجودشان الزامی است و این نیازهای اولیه باید 
تامین شود، اما مشــکالت تئاتر اصفهان بسیار 
عمیق تر است. ثقفیان با بیان این که هنرهای 
نمایشی اصفهان در تمامی زمینه ها ضعف دارد، 
گفت: بیشــتر از همه دید مدیران و مسئوالن 
تئاتر زمینه ساز این مشــکالت است و در واقع 
معضل اصلی تئاتر برنامه ریزی آن اســت. این 
نمایشنامه نویس اصفهانی افزود: در حال حاضر 
بودجه  فرهنگی بســیار کم اســت و به همین 
دلیل حمایت فرهنگی هم انجام نمی شود حتی 
ارگان هایی که پیش از این تهیه کنندگی آثار را 
برعهده داشتند، به دلیل کسری بودجه، دیگر 
تهیه کننده نیستند. ثقفیان با اشاره به معضل 
کمبود نمایشنامه خوب در اصفهان، اضافه کرد: 
اگر مدیران حمایت کننــد و تئاتر خوب روی 
صحنه برود، توجه تماشاگران هم جلب و بودجه 

نمایش از آن راه تامین می شود.

تنگه ای که »غریب« نماند
   با آغاز دور مجدد اکران ها ، جدیدترین ساخته »بهرام توکلی« پرمخاطب ترین فیلم هفته شناخته شد؛  

همزمان با آغــاز دور مجدد  سارا بهرامی 
اکران ها هفته پر ترافیکی برای 
سینمای ایران رقم خورد و »تنگه ابوقریب« پرمخاطب ترین فیلم 

هفته شناخته شد.
پس از یک وقفه یک هفته ای و تعطیلی ســینماها در ایام شــهادت ساالر 
شهیدان، فیلم های سینمایی بار دیگر اکران خود را از سر گرفتند و همزمان 
با هفته دفاع مقدس فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« همچنان فروش خوبی 
داشت. این درحالی است که در آخر هفته پنج فیلم تازه نفس به جریان اکران 

فیلم ها افزوده شدند.
مجموع فروش »تنگه ابوقریب« ساخته بهرام توکلی به چهار میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون تومان رسید. در خالصه داســتان فیلم آمده است: »در ٢١ تیرماه 
١٣۶٧، حمله وسیعی سراسر جبهه جنوب را درگیر می کند، یکی از نقاط 
حساسی که دشمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها و جاده های کلیدی 
ایران را دارد تنگه ابوقریب است، تنگه ای که نام و خاطره اش در میانه تاریخ 
رسمی روزهای پایانی جنگ گم شده ... تنگه ای که محل مقاومت افراد گردان 
عمار بود ...« جواد عزتی، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی، 

قربان نجفی و مهدی قربانی بازیگران این فیلم هستند.
»مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی هومن سیدی از روز چهارشنبه ۴ 
مهرماه روی پرده سینماها رفت و طی این مدت موفق به فروش ۵١۰ میلیون 
تومانی شد. این فیلم را سعید ســعدی تهیه کرده است و بازیگرانی 
چون نوید محمد زاده، فرید ســجادی حسینی، 
علی عالیی و فرهاد اصالنی در 
ی  نقش هــا

اصلی و مرجان اتفاقیان، نوید پور فرج، هامون سیدی، الدن ژاوه وند، مهیار 
راحت طلب، مهرداد بهاالدینی، معین شاه چراغی، اشکان حسن پور، پیمان 
پازوکی، امید شیری، آرمین بهجت، تیام منیری، تبسم جمالی پور، منصوره 
ایلخانی، کامران دبیری، صفر محمدی، محمود کیان و نازنین بیاتی در سایر 
نقش ها در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه داستان »مغزهای 

کوچک زنگ زده«آمده است: »داستان مغزهایی است که زنگ زده اند.«
»جاده قدیم« تازه ترین فیلم منیژه حکمت نیز از چهارم مهرماه در سراسر 
کشــور اکران عمومی  شــد و طی مدت دو روز موفق به فروش ٣۰ میلیون 
تومانی شد. مهتاب کرامتی، آتیال پسیانی، پرویز پور حسینی، ترالن پروانه، 
محمدرضا غفاری، شیرین یزدان بخش، لیلی رشیدی، محمدرضا هدایتی، 
هدی زین العابدین، بهناز جعفری، بانیپال شومون، پوریا رحیمی سام و ...، در 
این فیلم سینمایی به ایفای نقش می پردازند. درخالصه داستان آمده است: 

»در آستانه سال نو مینو به خانه نمی رسد...«.
»هشتگ« ســاخته رحیم بهبودی فرنیز طی این مدت ۶۰ میلیون تومان 
فروش را پشت ســر گذاشت.نویســندگی فیلم »هشــتگ« را نیز رحیم 
بهبودی فر بر عهده داشته و نیوشا ضیغمی و بهاره رهنما با نقش هایی متفاوت 
به همراه بیژن بنفشه خواه، ارســالن قاسمی، حدیث فوالدوند، محمدعلی 
کیانی، مهرداد فالحتگر و امید روحانی با حضور محسن ملکی و سیدجواد 
هاشــمی در این اثر حضور دارند. همچنین آرتین پشنگ، امیرعلی نیازی، 
محمدمهدی احمدی و ثنا کیانی به عنوان بازیگــران کودک و نوجوان در 

این فیلم حضور دارند.
»عرق سرد« دومین ســاخته سینمایی ســهیل بیرقی اســت که از روز 
چهارشنبه ۴ مهرماه روی پرده سینماها رفت و در دو روز موفق به فروش ٧۵ 
میلیون تومانی شد. یکی از نکات جالب توجه فیلم حضور باران کوثری در 
نقش یک فوتبالیست است. کوثری برای بازی در این 
نقش تمرینات بسیار سخت و 

تخصصی رشته فوتبال را پشت سر گذاشته است. باران کوثری، امیر جدیدی، 
لیلی رشیدی، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی بازیگران اصلی »عرق 
سرد« هستند. قصه فیلم نیز درباره زن فوتبالیستی است که باید همراه تیم 
به خارج از کشور سفر کند؛ اما همسرش با خروج او از کشور مخالفت می کند.

»شعله ور« به کارگردانی حمید نعمت ا... و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
که توانست نظر منتقدان و داوران سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر را 
جلب کند، موفق شد طی این مدت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان فروش 

داشته باشد. 
این فیلم در شش رشته کاندید دریافت سیمرغ بلورین شد و امین حیایی 
توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند. فیلمنامه 
»شعله ور« به طور مشترک توسط هادی مقدم دوست و حمید نعمت ا... به 
نگارش درآمده اســت و مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم زندگی مردی را 
روایت می کند که احساس می کند عددی نشده اســت و این احساس او و 
همه  زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد. زری خوشــکام، بهمن پرورش، 
فرید قبادی، دارا حیایی، مژگان صابری، پانته آ مهدی نیا بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند. 
»یک کیلو و بیست و یک گرم« به کارگردانی رحیم طوفان و فیلم »چراغ های 
ناتمام« به کارگردانی مصطفی سلطانی و تهیه کنندگی مجید اسماعیلی و 
مجتبی امینی که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور یافت، طی 
این مدت به فروش ۴۵ میلیون تومانی دست یافت. فیلم سینمایی »داش 
آکل« به کارگردانی محمدرضا عرب با برداشتی آزاد از داستان کوتاه »داش 
آکل« صادق هدایت به نویسندگی منصور براهیمی ساخته شده است. این 

فیلم تاکنون ٣۰۰ میلیون تومان فروخته است. 
»هزارپا« تازه ترین فیلم ابوالحسن داوودی در مقام کارگردان به فروش ٣۶ 
میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان رســید. رضا عطاران و جواد عزتی نقش های 
اصلی مرد »هزارپا« را بازی می کنند و ســارا بهرامی ایفاگر نقش اصلی زن 

»هزارپا« است. 
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مفاد آراء
7/173 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 474 مورخ 97/01/30 هیات اول آقاي رضا وكیلي ســهرفیروزاني به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1111439990 صادره فالورجان فرزند لطف اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 99/89 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید رحیم فیاض دستجردی خریداری شده است.
2- رای شــماره 2657 مورخ 97/05/13 هیات اول آقاي مهــدي غضنفري هرندي به 
شناسنامه شماره 2505 كدملي 1289562237 صادره اصفهان فرزند مرتضي  بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت81/03 مترمربع مفروزی از پالك شماره340 فرعي از5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 2722 مورخ 97/05/15 هیــات اول آقاي اكبر قاســمي پیر بلوطي به 
شناســنامه شــماره 1135 كدملي 4621006398 صادره شــهر كرد فرزند سروعلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 151/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد علی فریدونی و خانم اشرف عنایت دستجردی 

خریداری شده است.
4- رای شــماره 2493 مورخ 97/05/03 هیات اول خانم اقدس غفاریان دستجردي به 
شناسنامه شماره 16874 كدملي 1282638041 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت147/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عباس صفریان دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 2677 مورخ 97/05/14 هیات اول آقاي مجتبي غفاري به شناســنامه 
شماره 1113 كدملي 4679295899 صادره فارسان فرزند راه خدا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 133/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
6- رای شــماره 2772 مورخ 97/05/20 هیات اول  آقاي هیبت اهلل تركي به شناسنامه 
شماره 28 كدملي 4622873583 صادره شهر كرد فرزند علي رحم بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 107/05 مترمربع مفروزی از پالك شــماره22 فرعي از4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه هفت سهم از نه سهم  یك قفیز مشاع 
از سه قفیز مشاع از جمله سه جریب و یك قفیز شش دانگ  پالك مزبور در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و همچنین میزان  دو سهم از نه سهم یك 
قفیز پالك مزبور در ازای سهم االرث نامبرده از ماترك مرحوم علی رحم تركی بوده است.

7- رای شــماره 1325 مورخ  97/03/03 هیات اول آقاي همایــون دهقاني چم پیري 
به شناسنامه شــماره 263 كدملي 6209486657 صادره باغ بهادران فرزند حبیب اله بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 77/78 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4438 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 2668 مورخ 97/05/14 هیات اول آقای الیاس بیاتي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 5759869620 صادره چادگان فرزند علیداد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
79/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره134 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید حسین 

فیاض دستگردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 2723 مورخ 97/05/15 هیات اول آقاي عباس رمضان پور دستجردي 
به شناســنامه شــماره 16580 كدملي 1282635093 صادره اصفهان فرزند رمضان بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای رضا دهقانی دستجردی خریداری شده است.
10- رای شماره 2862 مورخ 97/05/23 هیات اول آقاي امیدعلي ربیعیان صادق آبادي 
به شناسنامه شــماره 25 كدملي 6209900275 صادره ســده لنجان فرزند امامقلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اظهارنامه ثبتی 
شش دانگ پالك مزبور به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان مسکن 
پذیرفته است سپس از طرف آقای احمد انواری و شــهرداری مورد اعتراض واقع شده و 
نسبت به اعتراض آقای احمد انواری دادنامه شماره 409 مورخ 51/08/10  شعبه 5 دادگاه 
شهرستان اصفهان صادر و طبق احکام پژوهشی 104 و 521 نسبت به 17800 مترمربع از 
اراضی مزبور به نفع آقای احمد انواری صادر گردیده است و اداره راه و شهرسازی نیز طی 
نامه شماره 16/96/29046 مورخ 96/05/28 با صدور سند مالکیت مفروزی پس از كسر 
از سهام سایر مالکین قانونی موافقت نموده است و به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.
11- رای شــماره 2337 مورخ 97/04/25 هیات اول آقاي حیدر عباس پور به شناسنامه 
شماره 8 كدملي 4622025035 صادره شــهركرد فرزند پرویز بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 99/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3559 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد 

دهقانی و خانم ها بتول و زهرا دهقانی خریداری شده است.
12- رای شماره 429 مورخ 97/01/29 هیات اول خانم لیال پناهي فر به شناسنامه شماره 
2780 كدملي 1287254403 صادره فرزند حسین بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
72/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 96فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
13- رای شــماره 2665 مورخ 97/05/14 هیات اول آقاي قنبرعلــي مومني دهقي به 
شناسنامه شماره 4879 كدملي 1090565941 صادره دهق فرزند یداهلل  برسه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3228 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 2662 مورخ 97/05/14 هیات اول خانم زهرا توكلي دهقي به شناسنامه 
شماره 996 كدملي 1288724901 صادره اصفهان فرزند قنبرعلي برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3228 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 2608 مورخ 97/05/10 هیات اول خانم زهره كاردان حسین آبادي به 
شناسنامه شــماره 1054 كدملي 1288740247 صادره اصفهان فرزند غالمحسین بر 
ششدانگ مغازه به مســاحت 48/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره4 فرعي از2969 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 2886 مورخ 97/05/24 هیات اول آقاي حسین عسگري به شناسنامه 
شماره 607 كدملي 1288841876 صادره فرزند فرهاد برچهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 84/67 مترمربع پالك شماره 2955 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
17- رای شماره 2891 مورخ 97/05/24 هیات اول خانم عصمت سیف اللهي نصر آبادي 
به شناسنامه شماره 55 كدملي 1288586221 صادره فرزند عبدالحسین بر دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84/67 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2955 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 2506 مــورخ 97/05/04 هیات اول آقاي محمــد خدابخش دنبه به 
شناسنامه شــماره 16542 كدملي 1282634712 صادره اصفهان فرزند غالم عباس بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 

واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 
اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

19- رای شــماره 2784 مورخ  97/05/20 هیات اول خانم مهري شفیعي دستگردي به 
شناسنامه شماره 747 كدملي 1289342059 صادره فرزند امیرقلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 124/19 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای جعفر نامدار دستجردی و خانم فاطمه عنایت دستجردی خریداری شده است.
20- رای شــماره 772 مورخ 94/12/25 هیات اول آقاي حمید رضائي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 756 كدملي 1288722508 صادره فرزند ماندعلي بر چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159.32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 64 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 773 مــورخ 94/12/25 هیات اول خانم صدیقــه رمضاني ممدي به 
شناســنامه شــماره 6 كدملي 1111398666 صادره فرزند عبداله بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159.32 مترمربع مفروزی از پالك شماره  64فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شــماره 2101 مورخ 97/04/14 هیات اول آقاي احمد جعفري هرســتاني به 
شناسنامه شماره 16531 كدملي 1282634593 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 184/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقایان عبدالعلی اسحاقیان درچه و محمدحسین پروین نجف آبادی خریداری شده است.
23- رای شــماره 2778 مورخ 97/05/20 هیات اول خانم زهــره كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شــماره 4610241064 كدملي 4610241064 صادره شهر كرد فرزند احمد 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/63 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 2420 مورخ 97/04/28 هیات اول خانم فاطمه سلطاني شهماروندي به 
شناسنامه شماره 419 كدملي 1110785313 صادره فالورجان فرزند بهرام بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 85/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای رضا رمضانی دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره 2502 مورخ 97/05/04 هیات اول خانم ملك خانــم صلواتي فرد به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 1288499736 صادره اصفهان فرزند محمدحسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88.40 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 140فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 2926 مورخ 97/05/27 هیات اول آقاي غالمرضا اسماعیلي به شناسنامه 
شــماره 515 كدملي 1288542496 صادره اصفهان فرزند علي بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 185/30 مترمربع پالك مفروزی از شماره1 فرعي از2891 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 
اولیه مفروز ثبتی گردیده است و همچنین 30 مترمربع از پالك مزبور از طرف آقای محمد 

اسماعیلی به موجب بیع نامه عادی به نامبرده واگذار شده است.
27- رای شــماره 2980 مورخ 97/05/29 هیات اول خانم مرضیه نیــازي جونقاني به 
شناسنامه شماره 919 كدملي 4679896817 صادره جونقان فرزند اسداهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

علی مصدق خریداری شده است.
28- رای شماره 419 مورخ 97/01/28 هیات اول خانم كلثوم بیگي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 4623134407 صادره شهركرد فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
85/88 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 96 فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
29- رای شــماره 2615 مورخ 97/05/10 هیات اول آقاي اله مراد محمدي خشوئي به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 6209909213 صادره باغ بهادران فرزند سهراب بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 119 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
30- رای شــماره 2992 مورخ 97/05/29 هیات اول خانم بتول شــیاري دستجردي به 
شناسنامه شماره 2177 كدملي 1289154384 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 116/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
31- رای شماره 7829 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي بیژن مرادي خراجي به شناسنامه 
شماره 1394 كدملي 6339342043 صادره شهركرد فرزند مهدي بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه  به مســاحت 231/00 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
32- رای شماره 5867 مورخ 96/05/18 هیات دوم آقاي یداهلل حاج غالمي سیچاني به 
شناسنامه شماره 196 كدملي 1288492502 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 254 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 2703 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
33- رای شــماره 2987 مورخ 97/05/29 هیات اول  مالکیت آقاي سید احمد موسوي 
به شناسنامه شماره 20221 كدملي 1282669648 صادره اصفهان فرزند سید مهدي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 142/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای عبداله مصدق خریداری شده است.
34- رای شــماره 2437 مورخ 97/04/30 هیات اول آقاي ابراهیم اكبري به شناسنامه 
شماره 14181 كدملي 4620142492 صادره شهركرد فرزند خیراتعلي بر ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 207/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
35- رای شماره 1739 مورخ 97/03/23 هیات اول  خانم شهربانو داوري دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 6511 كدملي 6609135177 صادره دولت آباد فرزند مهدي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 115/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره51 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 3230 مورخ 97/06/11 هیات اول آقاي عزیز اسالمي به شناسنامه شماره 
9848 كدملي 1292026537 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای رضا مالبیك 

خریداری شده است.
37- رای شــماره 3274 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي ســعید ملکــي دیزیچه به 
شناســنامه شــماره 3111 كدملي 5418857991 صادره دیزیچه فرزند ابراهیم بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
121/08 مترمربع مفروزی از پالك شــماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
38- رای شماره 3282 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي روح اله صمدي پالرتگاني به 
شناسنامه شماره 98 كدملي 5419918447 صادره دیزیچه فرزند حسینعلي  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 121/08 
مترمربع مفروزی از پالك شماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

39- رای شــماره 2817 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي ذبیح اله بیگي به شناسنامه 
شماره 2930 كدملي 4621105825 صادره شهركرد فرزند نصراله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت80 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.

40- رای شماره 2819 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي محمدعلي بیگي به شناسنامه 
شماره 2929 كدملي 4621105817 صادره شهركرد فرزند نصراله بر سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
41- رای شــماره 2820 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي ذبیح اله بیگي به شناسنامه 
شماره 2930 كدملي 4621105825 صادره شهركرد فرزند نصراله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
42- رای شماره 2815 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي خیراهلل كیاني راد به شناسنامه 
شــماره 43 كدملي 4622823667 صادره شهر كرد فرزند موســي برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت132/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
43- رای شــماره 2816 مورخ 97/05/21 هیات اول خانم فاطمه بیگي به شناســنامه 
شماره 2928 كدملي 4621105809 صادره شــهر كرد فرزند نصراهلل بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت132/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
44- رای شماره 2915 مورخ 97/05/25 هیات اول  آقاي عبدالحسین هاروني كمیتکي به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 5759839675 صادره فریدن فرزند عیسي بر سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 206/91 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره  4534 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی از خانم ارباب سعیدی زاده اصفهانی خریداری شده است.
45- رای شــماره 2917 مورخ 97/05/25 هیات اول خانم زهرا هاروني به شناســنامه 
شــماره 5835 كدملي 1950059308 صادره بندر ماهشــهر فرزند نوراله بر سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 206/91 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  4534 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ارباب سعیدی زاده اصفهانی 

خریداری شده است.
46- رای شــماره 2997 مورخ 97/05/29 هیات اول  آقاي بهــادر دري برنجگاني به 
شناسنامه شــماره 14 كدملي 6209885888 صادره لنجان فرزند مرتضي بر ششدانگ 
مغازه به مساحت 28/10 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای علی محمد 

لنجانی دنبه خریداری شده است.
47- رای شــماره 2984 مــورخ 97/05/29 هیات اول آقاي اكبر حســن پورخادمي به 
شناسنامه شــماره 42323 كدملي 1280311991 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر13 
سهم از 24 سهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 7 /155 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
48- رای شماره 2985 مورخ 97/05/29 هیات اول خانم زهرا باغبان بصیر به شناسنامه 
شماره 404 كدملي 1284721582 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر11 سهم از 24 سهم 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 155/7 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
49- رای شماره 3266 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي علیرضا تقوایي دستجردي به 
شناسنامه شماره 47 كدملي 1288604671 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 360 مترمربع مفروزی ازپالك 
شماره 1فرعي از 3596 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شــماره 2618 مورخ 97/05/10 هیــات اول آقاي  سیدمســعود طبیبیان به 
شناسنامه شماره 109 كدملي 1199142883 صادره شهرضا فرزند سیدعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 169/08 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4455 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
51- رای شماره 2853 مورخ 97/05/22 هیات اول خانم خدیجه محمودي چم پیري به 
شناسنامه شــماره 294 كدملي 6209487084 صادره لنجان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 54 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4338 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم 

فاطمه بیگم علیپور خریداری شده است.
52- رای شماره 3227 مورخ 97/06/11 و رای اصالحی شماره 3488 مورخ 97/06/26 
هیات اول آقاي اسماعیل بیگي هرچگاني به شناسنامه شماره 59 كدملي 4622855666 
صادره شهركرد فرزند رحمان بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 190/18 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 16 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
53- رای شــماره 2523 مورخ 97/05/06 هیات اول آقاي سعید كمالي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 654 كدملي 1288767404 صادره فرزند خیراتعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 374/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره23 فرعي از4482 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
54- رای شماره 1629 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي مصطفي متقي دستجردي به 
شناسنامه شماره 29 كدملي 1288855834 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 26/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است.
55- رای شــماره 1622 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي یداله متقي دســتجردي به 
شناســنامه شــماره 13223 كدملي 1282601431 صادره اصفهان فرزند شــکراله بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 401/69 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
56- رای شماره 1626 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي عبدالرسول متقي دستجردي به 
شناسنامه شماره 563 كدملي 1288897049 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 26/52 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است.
57- رای شماره 1627 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي عبدالرسول متقي دستجردي 
به شناسنامه شماره 563 كدملي 1288897049 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 324/27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
58- رای شــماره 3302 مورخ 97/06/14 هیات اول آقاي ســعید متقي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 251 كدملي 1289337098 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 159/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
59- رای شــماره 1623 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي ســعید متقي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 251 كدملي 1289337098 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 25/58 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است.
60- رای شــماره 3474 مورخ 97/06/25 هیات اول آقاي حســین بادانه به شناسنامه 
شماره 268 كدملي 6299657405 صادره بروجن فرزند غفور بر  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2802 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/24

م الف: 257889 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

مفاد آراء
7/113 آگهي موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- راي شماره 2431 مورخ 97/04/30 و راي اصالحي شماره 2706 مورخ 97/05/15 
هیات اول آقاي غالمعلي قاســمي به شناســنامه شــماره 9 كدملــي 1170910963 
صــادره لنجان فرزند حســن بر ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 16/40 مترمربع 
مفروزي از پالك شــماره 20 فرعــي از 3310 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملــك جنــوب اصفهــان در ازاي مالکیت رســمي مشــاعي اولیه مفــروز ثبتي

 گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/09

 م الــف: 248182 اعظــم قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالك
 جنوب اصفهان

مزایده اموال غیر منقول
 7/193 بــه موجــب مــاده 140 قانــون اجــرای احــکام مدنــی در رابطــه بــا
 پرونده اجرایی به شماره 970315 مطروحه در شعبه 20 اجرای احکام مدنی اصفهان یك 
 دستگاه ساختمان مسکونی  دو طبقه به آدرس اصفهان، خیابان جی، خیابان خواجه عمید،
  تقاطــع اول، بن بســت درخشــان 2، )كوچــه شــماره 8( پالك پنجم، ســمت چپ

 كــه حســب نظریــه كارشــناس رســمی دادگســتری ارزیابــی و توصیــف 
گردیــده اســت بــا در نظــر گرفتــن شــرایط ذیــل از طریــق مزایــده بــه 
 فــروش مــی رســد. 1- ملــك مــورد مزایــده دارای ســابقه ثبتــی بــه 
شماره پالك 15327 فرعی از 15190 اصلی بخش 5 اصفهان بوده و دارای سند رسمی 
مالکیت به صورت شش دانگ می باشــد. 2- مالك )مالکین( پالك ثبتی مذكور، ورثه 
مرحوم حسن خاكپور اصفهانی فرزند حسین خان می باشــند. 3- اوصاف و مشخصات 
مورد مزایده وفق نظریه كارشناس رسمی دادگستری: ملك مذكور شامل یك ساختمان 
دو طبقه مســکونی قدیمی با مشخصات ســازه دیوار بار و ســقف تیرآهن طاق ضربی، 
كابینت فلزی، پوشــش دیوارها و ســقف گچ و رنگ روغنی، درب و پنجــره ها فلزی و 
 نمای بیرون سنگ ســفید می باشــد- بهای شــش دانگ آن با توجه به در نظر گرفتن 
جمیع عوامل مبلغ، هشــت میلیارد و نهصد و شــصت میلیون ریال )8/960/000/000( 
معادل هشــتصد و نود و شــش میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گــردد. 4- فروش و 
مزایده از قیمت پایه ) 8/960/000/000 ریال( معادل هشــتصد و نود و شــش میلیون 
تومان شروع و برنده مزایده كسی است كه باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 5- متقاضیان 
 شــركت در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را به عنوان ســپرده بــه صندوق اجرا به 
 شــماره حســاب 2171290210008 نــزد بانــك ملــی واریــز نماینــد و برنــده 
مزایده مکلف خواهد بــود حداكثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نســبت به پرداخت 
مابقی ثمن معامله اقدام نمایــد در غیر این صورت مبلغ ده درصــد واریزی به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 6- پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری) در 
 صورتی كه ملك مورد مزایده دارای بدهیهای مذكور باشــد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه

 رقم قطعی آن معلوم شــده باشــد یا نه برعهده مالــك  و كلیه هزینه هــای مربوطه 
به تنظیم و صدور ســند در دفترخانه تابع عرف محل می باشــد. 7- پــس از  پرداخت 
تمام ثمــن معامله و صدور دســتور تملیك مورد مزایــده به نام خریــدار منتقل خواهد 
شــد. مزایده با دریافت مجوز قبلــی از این اجار از ملــك موصوف بازدیــد نمایند. 8- 
متقاضایان شــركت در مزایده در صــورت تمایل می توانند حداكثر ظــرف مدت 5 روز 
قبل از شــروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجزا از ملــك بازدید نمایند.9- 
زمان مزایده روز پنجشــنبه مــورخ 97/8/3 ســاعت 10 صبح و مکان مزایده شــعبه 
 20 اجرای احکام مدنــی اصفهان واقع در مجتمع قضایی شــهید مطهری می باشــد. 
 م الــف: 255855 شــعبه 20 اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان  )453 كلمه، 

5 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/194 شــماره صادره : 1397/42/522461-1397/7/3 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب ساختمان پالك شــماره 4786/501 مجزی شــده از اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رقیه فرهادی فرزند علینقی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینك بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 256270 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب اصفهان)144 

كلمه، 1 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/162 شــماره صــادره : 1397/42/522399-1397/7/3 چون خانــم زهرا جعفری 
یزدآبادی فرزند امراله در اجــرای مقررات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
ســوله واقع در محدوده پالك 859 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
رانموده و رای شــماره 1740 مورخ 97/03/23 هیات حل اختالف موضوع قانون مذكور 
نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالك اولیه تاكنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون فوق الذكر تحدید حدود پالك شماره 2797 فرعی از 4348 اصلی مفروز 
ومجزی از 859 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم زهرا جعفری یزدآبادی 
فرزند امراله در روز چهارشنبه 1397/08/02 از ســاعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجــب این آگهی به كلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد كه در 
ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصــالح قضائی صورت پذیرد. 
م الف: 255591 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب اصفهان)211 

كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/163 شــماره صادره : 1397/42/522454-1397/7/3 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 21 فرعی مجزا شده از 4350 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم حکیمه كریمی فرزند حسین و سایر 
مالکین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/8/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 255671 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب اصفهان)149 

كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/164 در خصوص پرونده كالسه 970409 خواهان احمد یونسی با وكالت داود محسنی 
هماگرانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت مریم كریمیــان و علیرضا فتاحیان 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 97/8/12 ســاعت 8/30 صبح تعیین 
 گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالك57 كدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 255658 
 شعبه ششم مجتمع شــماره یك شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )123 كلمه، 

1 كادر(
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اطالع رسانی

منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات سال عملکرد  مرحله

نام ونام خانوادگی شماره رای تاریخ رای رسیدگی ردیف

مشاغل 16,932,251,200 48,623,627,070 1391 161 1397/07/03 60897  مسعوداسمعیلی
قیوم ابادی 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 
247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل 

تام االختیار به اداره   کل   واقع در خیابان سپاه  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی2015  تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی 2044 مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های 
مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات 
های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

اداره منبع مالیاتی جرایم موضوع ماده 169ق.م.م اصل مالیات  درآمد مشمول مالیات عملکرد/ماخذ
محاسبه جریمه ماده169ق.م.م سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص/

مطالبه
 شماره برگ

تشخیص/مطالبه کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف

2044 عملکرد 0 722577020 2775286770 متمم-1391 1397/04/31 7345 1284980863 احمد صرافان چهارسوقی 1

2044 جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م 660000000 0 22000000000 1391 1397/04/26 5843 1284980863 احمد صرافان چهارسوقی 2

2044 جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م 211528677 0 7050955900 متمم-1391 1397/04/31 7348 1284980863 احمد صرافان چهارسوقی 3

2044 جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م 33891408966 0 33891408966 1394 1397/04/25 5737 1287707173 منوچهر قضاوی 4

2044 جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م 56429909279 0 1,880,996,975,958 1393 1397/04/25 5734 1287707173 منوچهر قضاوی 5

2044 جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م 127468504895 0 4,248,950,163,158 1392 1397/04/25 5731 1287707173 منوچهر قضاوی 6

2044 جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م 40550235878 0 1,351,674,529,258 1391 1397/04/25 5728 1287707173 منوچهر قضاوی 7

خیابان سپه، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، اداره امور مالیاتی 2044

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

جاده شرکت سابیر نجف آباد مشاغل 350,580,000 1,200,000,000 1391 1397/04/04 31100 علی رئیس 1

شیخ بهایی جنوبی - مسجد امیرالمومنین نجف آباد مشاغل 322,608,000 1,120,000,000 1391 1397/04/27 41531 رضا ایزدی 2

جنب کشتارگاه نجف آباد مشاغل 211,769,000 770,000,000 1391 1397/04/04 31098 محمود کاظمی 3

نجف آباد نجف آباد مشاغل 82,898,000 340,000,000 1391 1397/04/31 44953 برادران هاشمی 4

نجف آباد نجف آباد مشاغل 148,832,000 560,000,000 1391 1397/04/31 44918 پویان عابدین زاده 5

نجف آباد خیابان مولوی جنوبی

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 
14:30 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شاهین شهر به نشانی خ عطار فرعی 9 شرقی که در 
محل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و 

الزم االجرا خواهد بود.

 ساعت
 جلسه

 تاریخ
 تشکیل
جلسه

اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد
 تاریخ برگه

 دعوت هیئت حل
اختالف مالیاتی

 شماره برگه
 دعوت هیئت حل
اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

14:30 97/7/17 3/115663/660 10/673/861/458 91 متمم 97/6/13 99335 محمدمهدی جباری 1

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-خیابان هشت بهشت-کوچه مجاهد-پالک 1-طبقه اول 2016 عملکرد 406,900,000 1,627,600,000 1395 1397/04/26 49244807 محک بنای پارسیان 1

شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-خیابان هشت بهشت-کوچه مجاهد-پالک 1-طبقه اول 2016 حقوق 15,137,295 539,068,226 1395 1397/04/30 49590959 محک بنای پارسیان 2

شهر اصفهان-هشت بهشت غربی-خیابان هشت بهشت-کوچه مجاهد-پالک 1-طبقه اول 2016 عملکرد 11,000,000 44,000,000 1391 1397/04/24 48971238 محک بنای پارسیان 3

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های 
مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم 
پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد  شماره برگ  تاریخ برگ  تشخیص
نام ونام خانوادگی  تشخیص ردیف

اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوی استادان کوچه پروانه مجتمع مسکونی ارام 2026 عملکرد 497,500,000 1,990,000,000 1395 1397/04/25 49126390 تجهیز الکترونیک اوا سیما 1

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا 
بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی قمصر مراجعه نمائید. در غیر اینصورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده 

امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

نام ونام ردیف
خانوادگی

 شماره برگ
تشخیص

 تاریخ برگ
تشخیص

 سال
عملکرد

درامدمشمول 
منبع اصل مالیاتمالیات

آدرسادارهمالیاتی

امید جوادی 1
کاشان 2087مشاغل350331397/04/31139139,200,0006,371,360رهقی

میدان جهاد

کاشان 2087مشاغل364981397/04/31139126,550,0004,005,070محمد عبدی2
میدان جهاد

کاشان 2087مشاغل352041397/04/31139140,880,0006,708,700جواد چرانی3
میدان جهاد

احسان 4
کاشان 2087مشاغل356191397/04/31139154,000,0009,343,200سیاح راد

میدان جهاد

احسان 5
کاشان 2087مشاغل443881397/04/31139121,500,0003,243,280سیاح راد

میدان جهاد

احسان 6
کاشان2087مشاغل444071397/04/31139115,000,0002,262,750سیاح راد

 میدان جهاد

کاظم 7
کاشان میدان جهاد2087مشاغل352061397/04/31139123,100,0003,484,640هاشمف

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام 
االختیار به اداره مالیاتی 2044 مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 210 قانون مالیات های مستقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد شد.

اداره  منبع
مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات سال عملکرد تاریخ برگ قطعی  شماره برگ
قطعی کد ملی  نام ونام

خانوادگی/شرکت ردیف

2044 عملکرد  
126,532,780  483,980,000 1390 1397/04/17 4776 1280896681  محمد رضا

رستم شیرازی 1

2044 عملکرد  12,726,680  70,850,000 1392 1397/04/17 4778 1280896681  محمد رضا
رستم شیرازی 2

خیابان سپه، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، اداره امور مالیاتی 2044

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های 
مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی فریدونشهر واقع در خیابان 

شریعتی کوچه مالیات  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی شهرستان فریدونشهر تسلیم نمایید.

منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات سال عملکرد نام ونام خانوادگی شماره رای تاریخ رای مرحله رسیدگی ردیف

مشاغل 9,973,100 57,422,901 1390 بدوی 1397/05/23 627 مجتبی فالحی 1

مشاغل 9,381,179 54,189,132 1390 بدوی 1396/11/25 1800 رضا طالبی 2

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2526 | October  01,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2526 | دوشنبه 9 مهر 1397 | 21 محرم 1440

اطالع رسانی

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
مالیاتی شهرستان فریدن   مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات سال عملکرد کالسه  تاریخ برگ

برگ تشخیص
 شماره برگ
تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

الغدیر خمینی شهر مشاغل 8,989,500 52,500,000 1391 1100/082 97/4/31 81936 مهدی ملک مهابادی 1

الغدیر خمینی شهر مشاغل 115,865,000 450,000,000 1391 1000/028 97/4/31 81904 فضل اله هدایی 2

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 49,693,750 225,000,000 1391 1000/012 97/4/31 81889 محسن همتیان 3

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 65,515,400 282,000,000 1391 1000/029 97/4/31 81906 مرغداری هاشمی 4

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 101,479,400 402,000,000 1391 1000/030 97/4/31 81908 م حاجیان 5

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 33,959,500 162,000,000 1391 1000/036 97/4/31 81910 گ خاکسار 6

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 39,953,500 186,000,000 1391 1000/037 97/4/31 81912 بنیامین شریعتی 7

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 542,013,370 1,747,500,000 1391 1000/038 97/4/31 81915 حاجیان 8

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 69,111,800 294,000,000 1391 1000/040 97/4/31 81919 رضا کیانی 9

قلعه امیریه خمینی شهر مشاغل 20,473,000 108,000,000 1391 1100/031 27/09/1993 146113 حسن محمودی 10

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 4,315,680 28,800,000 1391 1100/038 97/4/31 81923 امید حاج هاشمی 11

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 17,201,280 93,600,000 1391 1100/041 97/4/31 81926 محسن هاشمی 12

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 430,300,200 1,428,000,000 1391 1100/047 97/4/31 81736 پوشال یوسفی 13

الغدیر خمینی شهر مشاغل 107,593,280 422,400,000 1391 1100/055 97/4/31 81743  رنگ وموادشیمیایی
میناب 14

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 49,693,750 225,000,000 1391 1100/060 97/4/31 81928 میالدنقدی 15

الغدیر خمینی شهر مشاغل 45,198,250 207,000,000 1391 1100/094 97/4/31 81941 علی سپاه منصوری 16

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 195,974,810 717,300,000 1391 1100/097 97/4/31 81850 حسین مهرابی 17

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 58,142,780 257,400,000 1391 1100/098 97/4/31 82005 مرادی 18

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 87,992,900 357,000,000 1391 1100/100 97/4/31 81762 مرغداری شایان 19

کوشک خمینی شهر مشاغل 24,968,500 126,000,000 1391 1100/101 97/4/31 81764 احمد نوروزی 20

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 83,497,400 342,000,000 1391 1100/102 97/4/31 81766 ابراهیم معینی 21

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 38,455,000 180,000,000 1391 1100/103 97/4/31 81768 حسین مهرابی 22

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 108,672,200 426,000,000 1391 1100/104 97/4/31 81773 مرغداری پیرحاجی 23

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 109,391,480 428,400,000 1391 1100/105 97/4/31 81944 م سادات 24

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 263,317,400 942,000,000 1391 1100/106 97/4/31 81852 کاظمی 25

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 96,084,800 384,000,000 1391 1100/107 97/4/31 81758 مرغداری کیانی 26

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 1,405,823,700 4,218,000,000 1391 1100/108 97/4/31 81854 رضا دالوند 27

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 80,800,100 333,000,000 1391 1100/109 97/4/31 81777 زهراکاروانفرد 28

الغدیر خمینی شهر مشاغل 110,470,400 432,000,000 1391 1100/110 97/4/31 81783 مصلحی 29

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 58,322,600 258,000,000 1391 1100/111 97/4/31 81788 حاجیان 30

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 188,692,100 693,000,000 1391 1100/112 97/4/31 81792 ذکریا 31

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 53,440,000 240,000,000 1391 1100/113 97/4/31 81795 رحیم طاهری 32

کوشک خمینی شهر مشاغل 146,434,400 552,000,000 1391 1100/114 97/4/31 81797 محمود عابدانپور 33

الغدیر خمینی شهر مشاغل 15,283,200 84,000,000 1391 1100/115 97/4/31 81801 عزت عالقمندان 34

کوشک خمینی شهر مشاغل 223,757,000 810,000,000 1391 1100/116 97/4/31 81805 علی اصغر علی نقی 35

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 252,528,200 906,000,000 1391 1100/118 97/4/31 81807 م کیانی 36

خ مطهری خمینی شهر مشاغل 3,896,100 26,000,000 1391 1100/119 97/4/31 81811 مرضیه ماه 37

جنب کانال خمینی شهر مشاغل 133,847,000 510,000,000 1391 1100/122 97/4/31 81818 علی آقای قاسمی 38

الغدیر خمینی شهر مشاغل 91,589,300 369,000,000 1391 1100/123 97/4/31 81824 جوادابراهیمیان 39

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 74,416,490 311,700,000 1391 1100/134 97/4/31 81946 محمدعلی کوهرنگی 40

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 33,959,500 162,000,000 1391 1100/147 97/4/31 81745 طاها زیره کی 41

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 97,883,000 390,000,000 1391 1100/165 97/4/31 81753 میرزایی 42

قلعه امیریه خمینی شهر مشاغل 61,919,000 270,000,000 1391 1100/171 97/4/31 81858 قاسمعلی مردانیان 43

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 38,455,000 180,000,000 1391 1100/208 97/4/31 81835  جنب باسکول
محمدرسول اله 44

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 819,460,650 2,541,000,000 1391 1100/210 97/4/31 81860 مرغداری حاجیان 45

الغدیر خمینی شهر مشاغل 250,730,000 900,000,000 1391 1100/212 97/4/31 81837 رضا لطفی 46

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 16,482,000 90,000,000 1391 1100/213 97/4/31 81840 غالمرضا هاشمی 47

اصغرآباد خمینی شهر مشاغل 164,416,400 612,000,000 1391 1100/214 97/4/31 81842 حسن محتشم 48

الغدیر خمینی شهر مشاغل 2,517,480 16,800,000 1391 1000/006 97/4/31 81877 رسول امینی 49

جاده دوشاخ خمینی شهر مشاغل 207,573,200 756,000,000 1391 9591 1397/04/30 79184 قاسم پیرحاجی 50

میدان دام خمینی شهر مشاغل 19,723,750 105,000,000 1391 7041 1397/04/26 72940 محسن حاج حیدری 51

خمینی شهر خمینی شهر دو شاخ مشاغل 161,420,000 600,000,000 1392 4127 1397/06/10 100598  سعید صالح پور
ورنوسفادرانی 52

خمینی شهر خمینی شهر منظریه مشاغل 39,888,750 185,000,000 1392 4155 1397/06/22 107182 کیارش همایون پور 53

خمینی شهر خمینی شهر منظریه مشاغل 10,548,000 60,000,000 1393 4142 1397/06/22 107312 محمد چراغی 54

خمینی شهر خمینی شهر منظریه مشاغل 24,136,000 160,000,000 1394 4142 1397/06/22 107315 محمد چراغی 55

خمینی شهر خمینی شهر منظریه مشاغل 23,590,000 120,000,000 1392 4142 1397/06/22 107309 محمد چراغی 56

خمینی شهر خمینی شهر منظریه مشاغل 18,580,000 100,000,000 1393 4112 1397/06/10 100799 حسین دلیرانی 57

خمینی شهر خمینی شهر منظریه مشاغل 33,620,000 160,000,000 1392 4112 1397/06/1 100796 حسین دلیرانی 58

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

 سال
عملکرد

  تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

داران خ جالل ال احمد اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 7,529,960 50,250,000 1394 1396/05/02 6842 صغرا مرادی گنجه 1

داران جنب جاده زندان اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 28,771,200 192,000,000 1395 1396/12/10 27722  ابوالفضل
شفیعی گنجه 2

 داران روبروی
گلستان شهدا اداره امورمالیاتی فریدن حقوق 1,320,000 66,000,000 1395 1396/10/30 23393 علی توکلی 3

پاساژ پهلوانزاد اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 5,259,740 35,100,000 1394 1396/05/29 8045  اسماعیل
خدابخشی طراری 4

داران روبروی بنیاد مسکن اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 5,244,750 35,000,000 1394 1396/05/21 7813 لهراسب موگوئی 5

داران خ نواب صفوی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 4,500,000 3,030,000 1395 1397/01/19 408 آرزو مرشدی پور 6

داران خ نواب اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 5,844,150 39,000,000 1394 1396/03/28 5007  ابوالقاسم عرب
عامری 7

داران خ نواب اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 9,890,100 66,000,000 1395 1397/02/03 1078  ابوالقاسم عرب
عامری 8

داران-خیابان ابوریحان اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 6,109,420 40,500,000 1395 1397/01/19 386 مسعود میرزایی 9

داران-خیابان ابوریحان اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 5,656,880 37,500,000 1394 1396/05/29 8047 مسعود میرزایی 10

داران بلوار طالقانی شرقی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 19,685,920 130,500,000 1395 1397/01/19 327 محسن منصوری 11

داران بلوار طالقانی شرقی اداره امورمالیاتی فریدن حقوق 3,360,000 168,000,000 1395 1396/01/19 326 محسن منصوری 12

داران بلوار طالقانی شرقی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 18,102,200 120,000,000 1394 1397/03/22 250 محسن منصوری 13

 داران -جاده
هنرستان سروش اداره امورمالیاتی فریدن حقوق 2,880,000 144,000,000 1395 1397/04/13 7149  غالمرضا یزدانی

کچوئی 14

 داران-جاده
هنرستان سروش اداره امورمالیاتی فریدن حقوق 4,800,000 240,000,000 1394 1395/10/29 24778  غالمرضا یزدانی

کچوئی 15

 داران -بلوار طالقانی
مرکزی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 5,702,130 37,800,000 1395 1396/08/11 16088  حمیده  احمدی

دارانی 16

داران- بلوار صیاد شیرازی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 2,510,140 16,640,000 1392 1395/03/22 5752 سید رضا موسوی 17

داران بلوار صیاد شیرازی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 3,137,680 20,800,000 1393 1395/03/22 5754 سید رضا موسوی 18

 داران بلوار طالقانی
- مرکزی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 882,470 5,850,000 1392 1395/03/26 6282  فاطمه محمد

صالحی 19

 داران بلوار طالقانی
- مرکزی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 1,176,630 7,800,000 1393 1395/03/23 5850  فاطمه محمد

صالحی 20

اداره امورمالیاتی فریدن داران بلوار طالقانی مرکزی مشاغل 4,118,200 27,300,000 1394 1396/05/21 7792  فاطمه محمد
صالحی 21

اداره امورمالیاتی فریدن داران بلوار طالقانی مرکزی مشاغل 2,012,459 114,828,000 1391 1397/04/28 8230 محمدرضا خامه 22

اداره امورمالیاتی فریدن داران بلوار طالقانی مرکزی مشاغل 5,883,150 39,000,000 1394 1396/05/21 7802 مجید نوروزی 23

 داران -خیابان
شهید بهشتی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 23,532,600 156,000,000 1394 1396/05/29 8041 مهدی باقری 24

داران -خیابان هاتف اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 5,883,150 39,000,000 1395 1396/12/15 28361 علی نورس 25

 داران -خیابان
اداره امورمالیاتی فریدن امام خمینی مشاغل 3,765,220 24,960,000 1394 1396/02/30 2930  عهده

دادگستردارانی 26

اداره امورمالیاتی فریدن داران بلوار طالقانی مرکزی مشاغل 20,998,320 295,200,000 1395 1397/03/29 2452 غالمعباس خزائی 27

داران بلوار طالقانی مرکزی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 28,640,000 140,000,000 1393 1396/03/21 176 غالمعباس خزائی 28

اداره امورمالیاتی فریدن داران بلوار طالقانی مرکزی مشاغل 14,850,000 237,000,000 1394 1396/03/21 176 غالمعباس خزائی 29

 داران -بلوار طالقانی
مرکزی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 3,152,760 20,900,000 1395 1396/12/15 28371 روح اله احمدی 30

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

سال عملکرد تاریخ رای نام ونام خانوادگی شماره رای ردیف

داران جنب پمپ بنزین جدید اداره امورمالیاتی فریدن ارزش افزوده 7,200,000 180,000,000 1390 1396/03/24 244  سید محسن
امامی دره بیدی

1

داران خ نواب صفوی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 8,108,290 56,640,000 1389 1395/03/31 6982 اکبر بوستانکار 2

داران قطب صنعتی اداره امورمالیاتی فریدن مشاغل 4,180,820 27,900,000 1386 1392/04/17 16187 محسن کاظمی 3

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل 
تام االختیار به اداره مالیاتی شهرستان فریدونشهرواقع درفریدونشهرخیابان شریعتی کوچه مالیات مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون 

مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره  منبع
مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد
  تاریخ برگ
تشخیص

 شماره
 برگ

تشخیص
نام ونام خانوادگی ردیف

فریدونشهر 20914 مشاغل 5,891,983 36,812,678 1391 1397/04/30 8667 محمد باقر عبدلی 1

فریدونشهر 20914 مشاغل 39,638,000 184,000,000 1391 1397/04/30 8669 حسین اونیکزی 2

فریدونشهر 20914 مشاغل 10,728,720 60,900,000 1391 1397/04/30 8671 حسین مهدوی 3

فریدونشهر 20914 مشاغل 9,744,800 56,000,000 1391 1397/04/31 8797 علی یبلوئی 4

فریدونشهر 20914 مشاغل 3,952,270 26,200,000 1391 1397/04/30 8665 5 اسماعیل بهرامی

فریدونشهر 20914 مشاغل 19,578,000 104,000,000 1391 1397/04/31 8917 علی یبلوئی 6

فریدونشهر 20914 مشاغل 22,296,130 114,840,000 1391 1397/04/31 8969 محسن فوالدگر 7

فریدونشهر 20914 مشاغل 1,976,140 13,100,000 1391 1397/04/31 8971 8 فرهاد مختاری

فریدونشهر 20914 مشاغل 4,525,500 30,000,000 1391 1397/04/31 8979 حمید هاشمی 9

فریدونشهر 20914 مشاغل 976,755 6,475,000 1391 1397/04/31 8794 عارف ناصری 10

فریدونشهر 20914 مشاغل 10,588,160 60,200,000 1391 1397/04/31 8918 نصراله سورانی 11

فریدونشهر 20914 مشاغل 2,323,090 15,400,000 1391 1397/04/31 8793 ایوب مهدور 12

فریدونشهر 20914 مشاغل 653,128 134,078,289 1391 1397/04/17 7807 13 مریم تاکی بوانی

فریدونشهر 20914 مشاغل 9,051,000 60,000,000 1395 1397/03/13 3996 مجید فوالدی 14

فریدونشهر 20914 مشاغل 1,230,940 8,160,000 1391 1397/04/26 8300 15 بهروز یسلیانی

فریدونشهر 20914 مشاغل 12,566,040 70,050,000 1391 1397/04/31 8977 حامد موسوی 16

آدرس اداره : فریدونشهر خیابان شریعتی کوچه مالیات

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط ابالغ میگردد ظرف مدت سی روز از تاریخ 
درج در روزنامه                شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیاتهای مستقیم 

پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف                 ارجاع خواهد گردید

 آدرس
مودی اداره  منبع

مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد  تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص

 نام ونام
خانوادگی ردیف

سمیرم 20936 مشاغل 86،245،000 350،000،000 1391 1397/4/24 4786 مراد طایی 1

سمیرم 20936 مشاغل 520،092،000 1،680،000000 1391 1397/4/30 5129  محمد
خداپرست 2

سمیرم 20936 مشاغل 741،001،500 2،310،000،000 1391 1397/4/30 5131 مجید خدا خواه 3

سمیرم 20936 مشاغل 379،200،830 1،278،200،000 1391 1397/4/31 5282  پریوش
خسروانی 4

سمیرم 20936 مشاغل 22،862،820 117،100،000 1391 1397/4/31 5284 رضا منوچهری 5

آدرس اداره: سمیرم ،خیابان قدس، بلوار سردار شهید حمید داودی                  

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

م الف: 258332
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مفاد آراء
7/192 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139760302008002673 - 97/05/14 - زهره السادات میرنیام شهرضا 
فرزند سید حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

1983 فرعی به مساحت یکصد و چهل و یک متر و هشتاد و یک صدم متر مربع
2- رای شماره 139760302008002674 - 97/05/14 - محمد رضا عمرانپور فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1983 

فرعی به مساحت یکصد و چهل و یک متر و هشتاد و یک صدم متر مربع
3- رای شــماره 139760302008003302 - 97/06/06 - مهناز عابدی فرزند جعفر 
نسبت به چهل و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 3586 فرعی در ازاء چهل و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که چهارده 
حبه مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه از طرف صغری منوچهری و بیست و هشت حبه 

دیگر آن از قسمت مجهولی آن
4- رای شماره 139760302008003180 - 97/05/28 - سید رحیم عمادی فرزند سید 
موسی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 4630 فرعی به مساحت یکصد و 

پنجاه و هفت متر و شصت و پنج صدم متر مربع
5- رای شماره 139760302008002832 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت چهل و سه متر مربع
6- رای شماره 139760302008002834 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب حسینیه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت پانصد و پنجاه و شش متر مربع
7- رای شماره 139760302008002835 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و سه متر و هفتاد صدم متر مربع
8- رای شماره 139760302008002836 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت نوزده متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع
9- رای شماره 139760302008002838 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و هفت متر و ده صدم متر مربع
10- رای شماره 139760302008002841 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هجده متر و پنجاه صدم متر مربع
11- رای شماره 139760302008002844 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هجده متر مربع
12- رای شماره 139760302008002846 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هفده متر مربع
13- رای شماره 139760302008002848 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت چهل متر و سی و پنج صدم متر مربع
14- رای شماره 139760302008002849 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هفده متر و هفت صدم متر مربع
15- رای شماره 139760302008002850 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و دو متر مربع
16- رای شماره 139760302008002851 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت سی و یک متر و شصت صدم متر مربع
17- رای شماره 139760302008002856 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست متر و سی و پنج صدم متر مربع
18- رای شماره 139760302008002858 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و سه متر و شصت و پنج صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

19- رای شــماره 139760302008003342 - 97/06/07 - محمد علیان علی آبادی 
فرزند جعفر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 76 فرعی به مساحت هشتاد و 

پنج متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
20- رای شــماره 139760302008003052 - 97/05/23 - سیمین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
21- رای شــماره 139760302008003053 - 97/05/23 - شهین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
22- رای شــماره 139760302008003054 - 97/05/23 - محمد حسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
23- رای شماره 139760302008003055 - 97/05/23 - حمید رضا محمودی فرزند 
داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویست و دوازده متر و شانزده صدم متر مربع 
که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شــهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را 

داده است
24- رای شماره 139760302008003056 - 97/05/23 - اصغر محمودی فرزند داود 
نسبت به هشت سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویست و دوازده متر و شانزده صدم متر مربع که به 
انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
25- رای شــماره 139760302008003057 - 97/05/23 - مهنــاز همــت فرزند 
عبدالرسول نسبت به چهار سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
26- رای شــماره 139760302008003058 - 97/05/23 - پری دخت هدایت فرزند 
سراج الدین نسبت به چهارده سهم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویست و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
27- رای شــماره 139760302008003059 - 97/05/23 - محمد حسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه ســهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
28- رای شماره 139760302008003060 - 97/05/23 - اصغر محمودی فرزند داود 
نسبت به هشت سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری مجزی شده از 
پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک صدم متر مربع 
29- رای شــماره 139760302008003061 - 97/05/23 - حمیــد رضا محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه ســهم ششدانگ یک باب انباری 
 مجزی شــده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشــتاد و چهار متر و بیست و

 یک صدم متر مربع 
30- رای شــماره 139760302008003062 - 97/05/23 - شهین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
31- رای شــماره 139760302008003063 - 97/05/23 - سیمین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
32- رای شــماره 139760302008003064 - 97/05/23 - پریدخت هدایت فرزند 
سراج الدین نسبت به چهارده سهم مشــاع از شصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
33- رای شــماره 139760302008003065 - 97/05/23 - مهنــاز همــت فرزند 
عبدالرسول نســبت به چهار سهم مشاع از شصت و نه سهم ششــدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
34- رای شــماره 139760302008003067 - 97/05/23 - سیمین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار 

سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
35- رای شماره 139760302008003068 - 97/05/23 - شهین دخت محمودی فرزند 
داود نسبت به شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار سابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
36- رای شــماره 139760302008003069 - 97/05/23 - محمد حسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار 

سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
37- رای شماره 139760302008003070 - 97/05/23 - حمید رضا محمودی فرزند 
داود نسبت به دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار سابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
38- رای شماره 139760302008003071 - 97/05/23 - اصغر محمودی فرزند داود 
نسبت به دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار سابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
39- رای شــماره 139760302008003072 - 97/05/23 - پری دخت هدایت فرزند 
سراج الدین نسبت به بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش 
صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای 

دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
40- رای شــماره 139760302008003152 - 97/05/27 - عبدالحسین رئیسی باغ 
شهبازی فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 440 فرعی به 

مساحت دویست و دو متر و شصت و چهار صدم متر مربع
41- رای شــماره 139760302008003044 - 97/05/22 - احســان بکیانی فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 
پالک 469 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و یک متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع در 
ازاء یکصد و بیست و شش سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و هفتاد سهم و هشتاد و پنج 
- یکصدم سهم مشاع از دو هزار و دویست و پنجاه و هفت سهم و هشتاد و پنج - یکصدم 

سهم چهار دانگ از ششدانگ انتقال عادی از طرف طلعت سودائی
42- رای شــماره 139760302008003045 - 97/05/22 - الهام اسماعیلی نیسیانی 
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده 
از پالک 469 فرعی به مســاحت دویســت و پنجاه و یک متر و پنجــاه و پنج صدم متر 
مربع در ازاء یکصد و بیست و شش ســهم مشــاع از یک هزار و هفتصد و هفتاد سهم و 
هشتاد و پنج - یکصدم سهم مشاع از دو هزار و دویســت و پنجاه و هفت سهم و هشتاد 
 و پنج - یکصدم ســهم چهار دانگ از ششــدانگ انتقــال عادی مع الواســطه از طرف 

طلعت سودائی
43- رای شــماره 139760302008002908 - 97/05/20 - خدیجه یونســی فرزند 
فضل اله ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 619 فرعی به مساحت 
یکصد و هفتاد و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع در ازاء ده ســهم و شــصت و هفت - 
 یکصدم سهم مشــاع از چهل و یک سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف

 لعیا بیگم مدینه
44- رای شماره 139760302008002352 - 97/04/28 - آیت اله کامیابی فرزند عباس 

نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.3 فرعی که به شماره 
15352 فرعی تبدیل شده به مساحت شصت و سه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 753.4 فرعی که به شــماره 14057 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.4 فرعی که به شماره 
14057 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و شصت و شش متر و سی و یک صدم متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753.3 فرعی که به شماره 15352 فرعی تبدیل شده 

جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
45- رای شماره 139760302008002353 - 97/04/28 - پروین دهقان فرزند قدرت 

اله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.3 فرعی که به شماره 
15352 فرعی تبدیل شده به مساحت شصت و سه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 753.4 فرعی که به شــماره 14057 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.4 فرعی که به شماره 

14057 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و شصت و شش متر و سی و یک صدم متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753.3 فرعی که به شماره 15352 فرعی تبدیل شده 

جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
46- رای شماره 139760302008003421 - 97/06/18 - امین کامیابی فرزند عباس 

ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.4 فرعی که به شماره 
14057 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و چهل و هشت متر و سی و هشت صدم متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753.3 فرعی که به شماره 15352 فرعی تبدیل شده 

جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.3 فرعی که به شماره 
15352 فرعی تبدیل شده به مساحت پنجاه و پنج متر و هشــتاد و نه صدم متر مربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 753.4 فرعی که به شــماره 14057 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
47- رای شماره 139760302008003181 - 97/05/28 - ابوالقاسم مرادی سوالری 
فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده 
از پالک 753.5 فرعی که به شماره 14056 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و دوازده 

متر و بیست صدم متر مربع
48- رای شماره 139760302008003188 - 97/05/28 - مریم خانی سوالری فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
پالک 753.5 فرعی که به شماره 14056 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و دوازده 

متر و بیست صدم متر مربع
49- رای شماره 139760302008003000 - 97/05/21 - مسیح اله صفدریان فرزند 
ایاز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 

809 فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و بیست صدم متر مربع
50- رای شــماره 139760302008003174 - 97/05/28 - قاسم سبزواری شهرضا 
فرزند سیف اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 904 فرعی به مساحت چهل 

و هفت متر و نه صدم متر مربع
51- رای شماره 139760302008002793 - 97/05/17 - محمد کاظم جمالی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1036 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد 

و هفت متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
52- رای شماره 139760302008003133 - 97/05/25 - محسن نباتی شهرضائی 
فرزند اسمعیل نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان سه طبقه 
 مجزی شــده از پالک 1087 فرعی به مســاحت نود و هفت متر و هشــتاد و دو صدم 

متر مربع
53- رای شماره 139760302008003164 - 97/05/28 - حسن علی حیدری شهرضا 
فرزند مختار ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه مجزی شده از پالک 1087 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و چهار صدم متر مربع
54- رای شماره 139760302008003336 - 97/06/07 - غالمحسین کوتی فرزند 
نعمت اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1117 

فرعی که به شماره 13481 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و سی و سه متر مربع
55- رای شــماره 139760302008003337 - 97/06/07 - لیال ســلیمانزاده فرزند 
رمضانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1117 

فرعی که به شماره 13481 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و سی و سه متر مربع
56- رای شماره 139760302008003153 - 97/05/27 - عارف عرفان فرزند نعمت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1125 فرعی به مساحت یکصد و نود و 

هشت متر مربع
57- رای شماره 139760302008003284 - 97/06/05 - سید حسام صالح فرزند سید 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1327 فرعی که به شماره 13371 فرعی تبدیل شده به مساحت سیصد و چهل و پنج متر 

و شصت صدم متر مربع
58- رای شماره 139760302008003285 - 97/06/05 - اکرم عرفان فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1327 فرعی 
که به شــماره 13371 فرعی تبدیل شده به مساحت ســیصد و چهل و پنج متر و شصت 

صدم متر مربع
59- رای شــماره 139760302008003046 - 97/05/22 - فرج جمالی فرزند رحمن 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1336 فرعی به مساحت سیصد و پنجاه و پنج 

متر و هشتاد و هفت صدم متر مربع
60- رای شماره 139760302008002710 - 97/05/15 - فاطمه جمالی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1621 فرعی به مساحت دویست 

و چهل و نه متر و چهل صدم متر مربع
61- رای شماره 139760302008002711 - 97/05/15 - فاطمه جمالی فرزند فضل 
اله ششدانگ دو باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 1621 

فرعی به مساحت هشتاد و سه متر و سیزده صدم متر مربع
62- رای شــماره 139760302008003308 - 97/06/06 - سیف اله متوسل فرزند 

غالمرضا ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 
2776 فرعی که به انضمام قسمتی از پالک 2775 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه با 
ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است در ازاء ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف محمد آزادیپور
ب( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 
2775 فرعی به مســاحت پانزده متر و نود و پنج صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ 
پالک 2776 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را 
داده است در ازاء سه حبه و پنجاه و یک - یکصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو 

حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد آزادیپور
63- رای شماره 139760302008002792 - 97/05/17 - محمد کاظم جمالی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 3509 فرعی به مساحت سیصد و 

نود و هفت متر مربع
64- رای شماره 139760302008002172 - 97/04/20 - سمیه حیدری شهرضا فرزند 
حسنعلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 3755 فرعی به مساحت 

یکصد و پنجاه متر و چهل و نه صدم متر مربع
65- رای شماره 139760302008003323 - 97/06/07 - محمد ابراهیم زارع فرزند 
جعفر علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 4078 فرعی به مساحت هفتاد و 

پنج متر و نود و سه صدم متر مربع
66- رای شماره 139760302008003392 - 97/06/14 - امین آرامی فرزند مصطفی 

ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 13997 فرعی به مساحت دویست و 
هشتاد و نه متر و نود و هفت صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 13996 فرعی 
جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء دویست و هشتاد و چهار سهم مشاع از پانصد 

و بیست سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف وراث بنفشه فیروزی 
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 13996 فرعی به مساحت هفت متر و 
نود و هشت صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 13997 فرعی جمعاً تشکیل یک 
باب خانه را داده است در ازاء بیست و هفت حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال 

عادی از طرف وراث بنفشه فیروزی 
67- رای شــماره 139760302008003159 - 97/05/27 - فاطمه عموهادی فرزند 
پرویز نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 16343 

فرعی به مساحت یکصد و پنج متر و نود و چهار صدم متر مربع
68- رای شماره 139760302008003160 - 97/05/27 - محمد رضا عموهادی فرزند 
علی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 16343 

فرعی به مساحت یکصد و پنج متر و نود و چهار صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

69- رای شــماره 139660302008006586 - 96/12/08 - مسجد االنوار به شناسه 
ملی 14000827052 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شهرضا ششدانگ 
یک باب مسجد مجزی شده از پالک 443 فرعی به مساحت هشتصد و سی و هفت متر و 
بیست صدم متر مربع در ازاء هشتصد و هفتاد سهم و هشتاد و پنج صدم سهم مشاع از دو 
هزار سهم ششدانگ انتقال عادی به موجب وقف نامه عادی مورخ 1378.03.18 از طرف 

مرضیه السادات حجازی
70- رای شــماره 139760302008003175 - 97/05/28 - محمد رضا یزدانی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 552 فرعی 

به مساحت دویست و هفتاد و یک متر و نود و یک صدم متر مربع
71- رای شــماره 139760302008003176 - 97/05/28 - مریم نعیم فرزند محمد 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 552 فرعی به 
مساحت دویست و هفتاد و یک متر و نود و یک صدم متر مربع

72- رای شــماره 139760302008003179 - 97/05/28 - مهدی آربیع فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 949 فرعی به مساحت یکصد و سه متر و 

پنجاه صدم متر مربع
73- رای شماره 139760302008002916 - 97/05/20 - فرزانه میرزائی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 994 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر و هفتاد و هفت صدم متر مربع در ازاء یکصد و هشتاد و سه سهم و یک - سوم 
سهم مشاع از یکهزار و نهصد سهم ششدانگ که میزان هشتاد و سه سهم و یک - سوم 
سهم مشــاع آن به انضمام بهاء ثمنیه اعیانی یکصد سهم مشاع آن انتقال عادی از طرف 
اقدس قاسمی و میزان یکصد سهم مشاع آن انتقال عادی از طرف توران میرزائی موروثی 

از طرف پرویز میرزائی
74- رای شــماره 139760302008003177 - 97/05/28 - اسماعیل اباذری فرزند 
محمد رضا ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1126 فرعی به مساحت بیست 

و سه متر مربع
75- رای شــماره 139760302008002823 - 97/05/18 - مرضیه هاشمیان فرزند 
نوراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2253 

فرعی به مساحت یکصد و هفده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
76- رای شماره 139760302008002826 - 97/05/18 - علیرضا میرزائی فرزند ذبیح 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2253 

فرعی به مساحت یکصد و هفده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
چهارم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

77- رای شــماره 139760302008003182 - 97/05/28 - زهــره آقاخانــی فرزند 
عباسعلی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

482 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر و دوازده صدم متر مربع
78- رای شــماره 139760302008003183 - 97/05/28 - مریــم آقاخانــی فرزند 
عباسعلی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

482 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر و دوازده صدم متر مربع
79- رای شــماره 139760302008003316 - 97/06/06 - طیبــه هاشــمی 
دهکردی فرزند ســید میرزا نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزی شده از پالک 482 فرعی به مســاحت یکصد و پنجاه و هفت متر و دوازده صدم

 متر مربع
80- رای شــماره 139760302008002725 - 97/05/15 - مهدیقلــی بکیــان 
فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 603 فرعی 
 که به شماره 2607 فرعی تبدیل شــده به مساحت یکصد و شــانزده متر و پنجاه صدم

 متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

81- رای شماره 139760302008003339 - 97/06/07 - پریسا کاظم پور فرزند صفر 
علی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 109 فرعی به مساحت یکصد 

و پنجاه و نه متر مربع
82- رای شماره 139760302008003171 - 97/05/28 - غالمرضا صالح پور فرزند 
خسرو نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 140 فرعی 

به مساحت سیصد و سی و دو متر و شصت و شش صدم متر مربع
83- رای شماره 139760302008003172 - 97/05/28 - مریم سلطانی فرزند علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 140 فرعی به 

مساحت سیصد و سی و دو متر و شصت و شش صدم متر مربع
84- رای شماره 139760302008003341 - 97/06/07 - سامان یزدانی فرزند مجتبی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 872 فرعی به مساحت یکصد و چهل و هشت 

متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

85- رای شــماره 139760302008001164 - 97/02/25 - زهــرا فرازمنــد فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
210 فرعی به مساحت پنجاه و یک متر و سی صدم متر مربع در ازاء بیست و شش سهم 
 مشاع از پانصد و نود و نه سهم سه قفیز مشاع از ملک چهل قفیزی انتقال عادی از طرف

 علی امیری
86- رای شماره 139760302008001165 - 97/02/25 - علی امیری فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 210 فرعی به 

مساحت پنجاه و یک متر و سی صدم متر مربع
87- رای شــماره 139660302008006588 - 96/12/08 - مسجد حاج محمد علی 
صالحپور ) آعلی ( به شناســه ملی 14000619860 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب مسجد مجزی شده از پالک 317 فرعی به مساحت 

پنجاه و یک متر و سه صدم متر مربع 
88- رای شماره 139760302008003418 - 97/06/17 - افسر دادور فرزند علیرضا 

ششدانگ : 
الف( قســمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 568 فرعی به مســاحت یکصد 
و شــصت و چهار متر و هفتــاد و پنج صدم متر مربــع که به انضمام قســمتی از پالک 
 21 فرعی که بــه شــماره 2456 فرعی تبدیل شــده جمعًا تشــکیل یک بــاب خانه 

را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 21 فرعی که به شماره 2456 فرعی 
تبدیل شده به مساحت نود و سه متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 568 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء هشتاد و هشت سهم 
مشاع از دویست و سه سهم ششدانگ که میزان بیست و پنج سهم مشاع آن انتقال عادی 

از طرف وراث دانش دانش پور
هفتم : شماره فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

89- رای شــماره 139660302008006587 - 96/12/08 - مســجد خاتم االوصیاء 
به شناســه ملی 14007132436 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مسجد مجزی شده از پالک 15 فرعی به مساحت پانصد و شانزده متر 

و نود صدم متر مربع
هشتم : شماره فرعی از 76- اصلی مهیار

90- رای شــماره 139760302008003066 - 97/05/23 - محمد علی فرجی فرزند 
نصراله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مجزی شده از پالک 221 فرعی به مساحت 
دویست و بیست و چهار هزار و ششصد و یک متر مربع در ازاء 224.625 جریب از 9600 
جریب ششــدانگ که 31.5 جریب آن انتقال عادی از طرف پرویز انصاری مهیاری و 25 
جریب آن انتقال عادی از طرف یداله نوروزی و 12.5 جریب آن انتقال عادی از طرف سیف 
اله گنجی و 15 جریب و سه - چهارم جریب آن انتقال عادی از طرف پروانه انصاری و 27.5 

جریب آن انتقال عادی از طرف اسماعیل انصاری مهیاری
نهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

91- رای شماره 139760302008002366 - 97/04/30 - عبدالرضا محمودی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 497 فرعی به مساحت یکصد و 
سی و سه متر و سی و پنج صدم متر مربع در ازاء یکصد و سی و سه سهم و سی و پنج صدم 
سهم مشاع از شانزده هزار و چهارصد و سی و هشت سهم و پنج دهم سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
92- رای شماره 139760302008003355 - 97/06/11 - حسین رجبی فرزند محمد 
علی ششدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانی مجزی شده از پالک 1142 فرعی به مساحت 

سی متر و هفتاد و شش صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

93- رای شماره 139760302008003338 - 97/06/07 - مهرداد برمک فرزند خسرو 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 59 فرعی به مساحت دویست و بیست و پنج 

متر و هشتاد و دو صدم متر مربع
94- رای شــماره 139760302008003173 - 97/05/28 - مقدس فرهادی فرزند 
عطاءاله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 66 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد 

و یک متر و پنجاه صدم متر مربع
یازدهم : شماره فرعی از 172- اصلی مزرعه کامرانیه که به شماره 231- اصلی تبدیل شده

95- رای شماره 139760302008002047 - 97/04/13 - محسن صادقی فرزند مهدی 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام به مساحت چهل و هشت متر و بیست و پنج صدم متر 
مربع در ازاء چهل و هشت سهم و بیست و پنج صدم ســهم مشاع از 318701.25 سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف داریوش نیکرو
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1397/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/09

م الف: 248315 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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بودجه بهزیستی، پاسخگوی نیازهای مددجویان نیست

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مرگ کودک پنج ساله 
فالورجانی بر اثر کودک آزاری

کودک پنج ســاله ای در فالورجان بر اثر اذیت و 
آزار خانواده جان خود را از دست داد.جمعه شب 
گزارش کودک آزاری کودکی پنج ساله از سوی 
همسایگان به مرکز اورژانس شهرستان فالورجان 
اعالم شــد. نیروهای اورژانس پس از حضور در 
محل، متوجه مرگ وی شدند و در نهایت جسد 
این کودک را به بیمارســتان امام خمینی )ره( 
فالورجان منتقل کردند.فریبا کالنتری، رییس 
اداره بهزیســتی شهرســتان فالورجان با تایید 
مرگ این کودک گفت: بنــا بر گزارش نیروهای 
اورژانس کودک حدود چهار الی پنج ساعت قبل 
از ورود اورژانس جان باخته است در همین زمینه 
رییس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح 
جزئیات فوت یک دختر بچه ۵ ساله در شهرستان 
فالورجان اظهارکرد: این فرد قربانی معامله مواد 
مخدر شده و ۴ نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه 
بیان کرد: ملیکا قربانی، معامله مواد مخدر شده 
و قاتل به جهت طلبش، وی را به گروگان گرفته و 
مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار داده و در نهایت 
فوت کرده است.خسروی وفا اضافه کرد: در این 
رابطه ۴ نفر دستگیر و بازداشت موقت هستند و 

قاتل اصلی متواری است.

 ۳۵ آرایشگاه متخلف
 در اصفهان پلمپ شد

سرهنگ محمدحسن اسماعیلی، رییس پلیس 
امنیت عمومی استان اصفهان گفت: در راستای 
ارتقای امنیت اجتماعی ، طرح بازدید و کنترل 
واحد های صنفی آرایشــگاه های مردانه و زنانه 
در شهر اصفهان توســط ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومی پیس امنیت عمومی اســتان 

اصفهان به اجرا گذاشته شد.

وی اظهار کرد: در این طرح از ۵۷۱ واحد صنفی 
بازدید به عمل آمد که در نهایت تعداد ۳۵ واحد 
صنفی به علت عدم رعایــت قوانین و مقررات 
مربوطه با حکم مقام قضائی پلمپ شدند.رییس 
پلیس امنیــت عمومی اســتان اصفهان گفت: 
همچنین در این طرح به  ۶۲ واحد صنفی دیگر 
اخطاریه پلمپ صادر و از متصدیان  ۱۱۵ واحد 
صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد.سرهنگ 
اسماعیلی، با اعالم تداوم و تشدید این گونه برنامه 
ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس گفت:  از 
عموم شهروندان می خواهیم، در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:
خانواده بی خانمانی که در 

جاده فرودگاه اسکان داشتند، 
ساماندهی شدند

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفت : خانواده بی خانمانی که در جاده 
فرودگاه اســکان داشتند ، ســاماندهی شدند 
واکنون زیر نظر بهزیســتی قرار دارند.مجتبی 
ناجی پیرامون آخریــن وضعیت خانواده ای که 
چند روز گذشــته در نزدیکی خیابان فرودگاه 
اقدام به سکونت در چادر کرده اند ، اظهار داشت 
: زن و بچه این خانواده تحویل بهزیســتی داده 
شدند و قرار شــد پدر نیز در اسرع وقت منزلی 
برای ســکونت تهیه کند تا از بی خانمانی خارج 
شــوند.وی افزود : اکنون همســر و فرزند این 
خانواده در بهزیستی هستند و پدر نیز با دریافت 
کمک هزینه مســکن که برای او در نظر گرفته 
شده ، به دنبال یافتن خانه است وگرنه برای او نیز 
در بهزیستی جا هست. وی تصریح کرد : مشکل 
ما با این خانواده مالی نبود ، مشکل این بود که 
این فرد از دریافت خدمات مددکاری و حمایتی 
استنکاف می کرد و منفی گرایی داشت.وی افزود 
: آخر مجبور شــدیم با مداخالتی که از طریق 
نیروی انتظامی و دستور قضائی داشتیم ، ابتدا با 
اجبار مرد را ترغیب کنیم که وضعیت را بپذیرد و 
سپس با صحبت مددکاران با او قانع شد که این 
سبک زندگی که در پیش گرفته با آن هدفی که 
دارد ، در تعارض است.ناجی با بیان اینکه اکنون 
این خانواده زیر نظر بهزیســتی قرار گرفتند ، 
گفت: این خانواده به جز بی خانمانی مشــکل 
دیگری نداشــتند و آســیب های دیگری چون 
اعتیاد به ما اطالع داده نشده و به گفته خودشان 
مدتی بی خانمــان بودند و در جــاده فرودگاه 
اســتقرار داشــتند و با گزارش های شهرداری 
 و مداخالت مــا و نیروی انتظامی ســاماندهی 

شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد:

 حکم چهار متخلف شکار
 صادر شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: در روزهای گذشته متخلفان شکار 
در منطقه »کهیاز« اردستان دستگیر شدند که 
از صندوق عقب خودروی آنها الشه کل وحشی 
کشف شد.مرتضی جمشیدیان در ارتباط با تاثیر 
حفاظت از محیط زیســت در زندگی انســان ها 
اظهار داشــت: وجود همه حیوانــات در چرخه 

طبیعت الزامی اســت و کمبود هــر یک اثرات 
نامطلوبی بر زندگی انسان ها و بقیه جانداران دارد.

وی افزود:  با گذشت سالیان، دخالت بیش از حد 
انســان ها در چرخه زندگی طبیعت مانند شکار 
بی رویه حیوانات و از میان بردن زیســتگاه های 
طبیعی موجب شــده تا این چرخــه طبیعی در 
معرض خطر قرار گرفته و برخی حیوانات نیز در 

معرض خطر انقراض قرار گیرند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکــه کمبود علوفــه و آب از 
تاثیرات مهمی است که در سال های اخیر بر اثر 
خشکسالی ناشی از اقدامات آدمیان در طول زمان 
طوالنی شاهد آن هستیم، ابراز داشت: حفاظت 
از زندگی حیات وحش به هرشــکل ممکن باید 
در برنامه زندگی باشــد و بر این اساس در طول 
سال های اخیر دوستداران محیط زیست و مردم 
نیز به همکاری با محیط زیست، در حفظ طبیعت 

می پردازند.
وی با اشــاره به اینکه ماموران یگان به شــکل 
شبانه روزی برای جلوگیری از فعالیت شکارچیان 
مشغول فعالیت در مناطق حفاظت شده اصفهان 
هستند، ابراز داشت: در روزهای گذشته، دو فرد 
متخلف شــکار در منطقه حفاظت شــده کهیاز 

اردستان، دستگیر شدند.
جمشــیدیان اضافه کرد: این افراد یک رأس کل 
وحشی را در این منطقه شــکار کرده بودند که 
الشــه حیوان مذکور در صندوق عقب خودروی 

آنها کشف شد.
وی با بیان اینکه تعــداد متخلفان بیش از دو نفر 
بوده اســت و دو متخلف دیگر متواری شده نیز 
شناسایی شده اند، گفت: همه این چهار نفر دارای 
سابقه شکار غیرمجاز هســتند و اسلحه قاچاق 
نیز از آنها طی ســالیان گذشــته کشف وضبط 
شده است.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان بیان داشت: همچنین در روزهای 
گذشته حکم چهار متخلف شکار به جرم اقدام به 
 شکار دو کل وحشی در پارک ملی و کاله قاضی

 اصفهان صادر شــد و متخلف به سه تا پنج سال 
 و نیم حبــس و پرداخت جریمــه نقدی محکوم 

شدند.

اینستاگرام، صفحه »دختران 
انقالب« را مسدود کرد

در حالی  که اینستاگرام در حمایت از صفحه های 
ضدانقــالب و منافقین امتیازات ویــژه ای برای 
آنها قائل شده اســت، صفحه »دختران انقالب« 
که با هــدف بازگو کردن ارزش هــای جمهوری 
 اسالمی به ویژه حجاب اســالمی است، مسدود

 شد. 
صفحه »دختــران انقــالب« به دنبــال انتقال 
ارزش هــای جمهوری اســالمی بــود و فضای 
مثبتــی از جمهوری اســالمی ایــران را بازگو 
می کرد.»دختــران انقــالب« نــام پویــش 
مردمی اســت که بــه ترویج حجاب اســالمی 
و نمایش حجاب دختــران ایرانــی می پردازد. 
این پویــش مردمی بیســت ویکــم تیرماه ۹۷ 
همزمان بــا روز عفــاف و حجاب بــا برگزاری 
 یــک همایــش در تهــران اعــالم موجودیت 

کرد.
در همایش دختــران انقــالب که از قــرارگاه 
»آمرین به معروف صراط« با سخنرانی علی اکبر 
رائفی پور و با حضور جمعی از خانواده شــهدا، به 
ویژه خانواده شــهیدان مصطفی احمدی روشن، 
محسن حججی، ابراهیم هادی و محمدحسین 
حدادیان در حســینیه همت برگزار شد، حضور 
خواهــر و خواهرزاده مســیح علی نــژاد و اعالم 
 برائت آنها از مواضع این برنامه ســاز ضد انقالب، 

خبرساز شد.

معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح 
»معلم تمام وقت« در دو شورای حقوق و دستمزد و 
توسعه مدیریت تصویب شد و کلیاتش این است که 
اگر یک فرهنگی ۶ ساعت بیشتر از ساعت موظفی 
تدریس کند، به فوق العاده ویژه اش ۲۵ درصد اضافه 
خواهد شد.الهیار ترکمن تصریح کرد: الیحه ای از 
طرف دولت باید تنظیم شــود و به مجلس برود که 
در آنجا بر اساس صالحیت های حرفه ای، رتبه هایی 
تعریف شود و بر اساس آن رتبه ها، ضرایب حقوقی 
و ضرایب فوق العاده ها تغییر کند و ظرفیت جدیدی 
در پرداختی به فرهنگیان ایجاد کند.معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه باید امکانات و ظرفیت هــای موجود یک بار 
دیگر مرور شود، گفت: باید امکانات در قالبی برده 
شود که بیشتر از گذشته صالح فرهنگیان را رعایت 
کرده و در سبد معیشتی فرهنگیان جای خود را پیدا 
کند و کمک به ارتقای وضعیت موجود باشــد. وی 
افزود: در وضعیت فعلی، حق التدریس غیرموظف 
یک پرداخت غیرمســتمر بوده و ساعت آن متغیر 

است و فقط برای ۹ ماه از سال تحصیلی پرداختی 
دارد و تابستان پرداخت نمی شــود و در کسورات 
بازنشستگی و پاداش پایان خدمت لحاظ نمی شود.

الهیار ترکمن  اظهار کرد: طرحی به شورای توسعه 
مدیریت و شــورای حقوق و دستمزد تحت عنوان 
»معلم تمام وقت« ارائه شد که در آن میانگین ساعت 
حق التدریس غیرموظف حساب و به ساعت موظف 

اضافه شود .

معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش:

طرح »معلم تمام وقت« تصویب شد
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: با افزایش 
نرخ دالر و افزایش قیمت ها، اعتبارات این ســازمان 
برای تامین نیازهای اولیه مددجویان از جمله تغذیه 
و دارو کافی نیست.مرضیه فرشــاد افزود: با افزایش 
قیمت ها، اعتبارات مالی بهزیســتی اســتان، دیگر 
پاســخگوی نیازهای مددجویــان از جمله تغذیه 
کــودکان و داروی بیماران اعصاب و روان نیســت.
وی تاکید کرد: مراکز نگهــداری کودکان، معلوالن 
و بیمــاران اعصاب و روان هم اکنــون با محدودیت 
مالی برای رفع مشکالت خود روبه رو هستند و برای 
رفع این مشکالت نیاز به مشارکت بیشتر خیرین و 
همچنین حفظ همبستگی و اتحاد ملی است.مدیرکل 
بهزیستی اصفهان با بیان اینکه توسعه خدمات این 
نهاد نیازمند افزایش اعتبارات است، خاطرنشان کرد: 
از گذشــته نیز اعتبارات اندک بهزیستی متناسب با 
گستره ماموریت های این سازمان نبود اما در شرایط 
اقتصادی فعلی، این مشکالت دو چندان شده است.
وی از وجود محدودیت اعتباری برای برگزاری دوره 
ها و همایش های آموزشــی به منظور پیشــگیری 

از آســیب های اجتماعی نیز خبر داد و خاطرنشان 
کرد: با برقراری تعامل بین بخشی، دوره تربیت مربی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان برگزار و 
جغرافیای خدمات آموزشی و آگاهی بخشی با هزینه 
کمتر گسترش یافته است.فرشاد اضافه کرد: در این 
مدل فعالیت فرهنگی و آموزشی، هزینه های اجرایی 
کاهش و جمعیت مربیان افزایش یافته و دسترسی به 

آنها نیز آسان تر شده است.

مدیرکل بهزیستی استان می گوید بودجه بهزیستی پاسخگوی نیازهای مددجویان نیست:

پای دالر روی گردن بچه ها و بیماران

بهزیستیآموزش و پرورش

 مســمومیت به دلیــل مصرف مشــروبات الکلی، 
هر از چند گاهی در کشور خبرساز می شود. معموال 
این مسمومیت ها سرنوشــت های تلخی دارد؛ از 
مرگ تا آســیب های جدی به انــدام های حیاتی 
بدن. اما به نظر می رسد مسمومیت گسترده اخیر 
در چند استان کشور تا کنون بی سابقه بوده است 
و هر روز بر آمار مســمومان،  فوتی ها و افراد بسیار 
بدحال مرتبط با آن اضافه می شود. پیش از این نیز 
هر از گاهی مسمومیت با مشروبات دست ساز خبر 

ساز شده بود.
وقتی آمار شفاف نیست

 بر اساس اعالم دکتر امیرهوشنگ عندلیبیان، دبیر 
کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی 
ساالنه ۱۰۰ نفر در ایران جان خود را بر اثر استفاده 
از مشروبات الکلی دست ساز از دست می دهند. این 
موضوع متاسفانه در میان قشر جوان جامعه ایران 
در حال افزایش اســت و نگرانی ها از نبود آگاهی 
در زمینه مصرف مشروبات دســت ساز را افزایش 
داده است. بر اساس برخی از آمار، نزدیک به ۲۰۰ 
هزار معتاد به الکل در کشور وجود دارد؛ اما روشن 
نیست که این ۲۰۰ هزار نفر فقط معتادان به الکل 
هســتند یا مصرف کنندگان؟ همچنین برخی از 
آمار غیر رسمی بیان می کند که هفته ای دو نفر بر 
اثر مصرف الکل نابینا می شــوند و البته گاهی آمار 
مسمومیت های چند ده نفره و حتی بیشتر در نقاط 
مختلف ایران خبرساز می شود. همین مسئله گمانه 
زنی ها در مورد میزان باالی مصرف کنندگان الکل 
در ایران را افزایش داده؛ اما آنچه نگران کننده است 
میزان باالی تولید مشربات الکلی در داخل کشور و 
به صورت دست ساز و اغلب در آشپزخانه های غیر 
بهداشتی است. آمارها می گوید که بیش از دو سوم 
الکل های مصرفی در داخل کشور تولید می شوند و 
اغلب الکل های دست ساز عوارض جبران ناپذیری 
را به همراه دارندو دراغلب این مشروبات، الکل های 
طبی با مواد دیگری مخلوط شده و ترکیب مضری 

به دست می آید.
جــای خالی آگاهــی دهــی در میان

 جوانان
به نظر می رســد به دلیل مجرمانه بــودن تولید و 
مصرف این نوشیدنی ها در ایران کمتر کارشناس و 
مراجع ذی صالحی مانند وزارت بهداشت ،در زمینه 

آگاهی دهی و اطالع رســانی عوارض مصرف آنها 
فعال هستند. کاهش سن مســمومان در حوادث 
اخیر نیاز به آگاهی دهی در ایــن زمینه را افزایش 
می دهد خصوصا آنکــه این اقدامــات معموال در 
جمع های دوســتانه و خارج از نظارت خانواده ها 
انجام گرفته است و به همین دلیل معموال مصرف 
کنندگان مشروبات دست ساز از عوارض مرگبار این 
کار اطالعات روشن و درستی ندارند. یکی از اصلی 
ترین موارد که منجر به مرگ در مصرف کنندگان 
الکل می شــود، وجود اتانول در مشــروبات دست 
ساز است؛ اتانول موجود در مشــروبات الکلی که 
به عنوان یک عامل تضعیف کننده سیستم عصبی 
تلقی می شــود، از تخمیر قند موجود در میوه ها و 
غالت ایجاد می شود. اتانول می تواند منجر به بروز 
مسمومیت هاي شدید  و مرگ و یا کوري دائمي در 
فرد شود. اتانول به جز در مشروبات الکلی دست ساز، 
در مایع شیشه شــور، برخی از ضد یخ های خطوط 
گاز، مواد دستگاه های کپی،حالل ها و پاک کننده 
های کاربراتورهای ماشــین موجود اســت. عالئم 
مسمومیت حاد با مشروبات الکلی دست ساز ساعت 
ها بعد از مصرف بروز می کنــد و می تواند منجر به 
از کار افتادن چندین ارگان بــدن به طور همزمان 

شود. این عالئم می تواند به صورت افت فشار خون، 
تغییرات ریتم قلبی، تشنج، کما و التهاب پانکراس 
دیده شــود. عالوه بر این مســمومیت با اتانول در 
چشــم منجر به بروز عالئمی مانند گشــاد شدن 
مردمک چشم و التهاب عصب بینایی می شود که 
به شکل تاری دید، اختالل در شناسایی و تشخص 
رنگ ها، دید برفکی و حتی کوری کامل ادامه پیدا 
می کند. محدود شــدن زاویه دید و دیدن نقاط و 
لکه ها در پس چشــم و کاهش بینایی منتهی به از 
 بین رفتن بافت عصب بینایی و کوری دائمی است. 
در همین زمینه مدیر گروه اعتیاد دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران نیــز نابینایی و مرگ را ســرانجام 
مســمومیت با اتانول یا الکل صنعتی می داند. وی 
معتقد اســت: »در مقایســه با ســایر مواد مخدر، 
الکل اثــرات وســیع تر و پایدارتری را بر جســم 
و روان مصرف کننــده می گذارد. ایــن ماده مثل 
همه مواد مخدر با تاثیر بر مغــز، موجب تغییرات 
رفتار در مصرف کننده شــده و رفتارهای خارج از 
کنترل و بدون مهار مغزی را کــه اصطالحا به آن 
حالت مســتی می گویند، ایجاد می کند.« صابری 
با بیان اینکــه مصرف الکل در کنــار اثرات مغزی 
و رفتاری، موجب بیماری های جســمی شناخته 

شده و کشنده نیز می شــود، ادامه می دهد: »از کار 
افتادن کبد، اختالل غیر قابل بازگشت و مرگ آور 
سیروز کبدی و یا ایجاد واریس مری و متعاقب آن 
خونریزی های شدید و مرگ آور گوارشی، دو اختالل 
عمده جســمی در مصرف کنندگان الکل است.« 
وی رانندگی های پــر خطر و حادثه ســاز را یکی 
دیگر از عوارض مصرف الکل معرفی و خاطرنشان 
می کند: »در آمریکا ســاالنه ۲۲ هزار نفر  به دلیل 
حوادث رانندگی که مســتقیما ناشــی از مصرف 
الکل است، کشته می شوند. بســیاری از کشورها 
خصوصا کشورهای شــمالی ما، بیشترین معضل 
بهداشتی خود را هزینه ســنگینی می دانند که به 
 دلیل مصــرف الکل به نظام ســالمت آنها تحمیل

 می  شود.«
در نهایــت به نظر می رســد متولیان بهداشــتی 
کشور نباید چشــمان خود را روی معضل در حال 
گسترش مصرف مشــروبات الکلی به خصوص در 
میان جوانان ببندند؛ چــرا که این عارضه نیز مانند 
مصرف مواد مخدر باید با آگاهی دهی و روشنگری 
برای جوانان و خانواده ها همراه باشد تا بتوان جلوی 
 چنین تلفات گســترده ای را گرفــت و آن را مهار 

کرد.

مسمومیت با طعم مرگ و کوری
 قاتل خاموشی که همچنان قربانی می گیرد؛

براساس آخرین آمارهای سازمان ملل در سال گذشته میالدی، ۹۶۰ 
میلیون نفر معادل ۱۳ درصد از ساکنان کره زمین از ۶۰ سالگی عبور 
کرده اند، جمعیتی که ســاالنه ۳ درصد به تعداد آنها افزوده می شود.

این رقم در ایران حــدود پنج درصد از جمعیت اســت و براســاس 
پیش بینی برخی جمعیت شناسان تا سال ۱۴۳۰، سهم ۲۴ درصدی 
از کل جمعیت کشــورمان را به خود اختصــاص خواهند داد.به گفته 
شهال کاظمی پور، استاد دانشگاه و جمعیت شناس، قاعده  هرم سنی 
جمعیت در کشور جمع شــده و میزان باروری رو به کاهش است اما 
هنوز میزان مرگ و میر با موالید مســاوی نشده است.به گفته وی، به 
دلیل حضور این پنجره جمعیتی، میزان موالید در کشور باالست، اما 
به تدریج زمانی که سهم باالی جوانان واقع در سن باروری رو به پیری 

حرکت کند میزان موالید نیز کاهش می یابد و در عمل جمعیت فعال 
نیز به سمت ســالخوردگی حرکت می کند.کاظمی پور با بیان این که 
پیش بینی می شود تا سال ۱۴۳۰ میزان مرگ و میر و موالید در کشور 
برابر شده و رشــد جمعیت به صفر درصد برسد، تصریح کرد: در حال 
حاضر حدود ۶ درصد از جمعیت کشور ۶۵ سال به باال سن دارد؛ اما این 
میزان در سال ۱۴۳۰ به ۲۰ درصد جمعیت می رسد و به عبارت دیگر 
رشد سه برابری می یابد. در حال حاضر نیز همین جمعیت ۶ درصدی 
با مشکالت زیاد رفاهی بهداشتی و ...روبه رو هســتند که باید به آنها 
رسیدگی شود.این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵ 

میلیون نفر از جمعیت ایران ۶۵ سال به باال و هفت میلیون نفر نیز۶۰ 
سال سن به باال ســن دارند، گفت: این گروه نیازمند خدمات رفاهی، 
بهداشــتی، امنیت مالی و حمایت های اجتماعی هستند.کاظمی پور 
افزود: پیش بینی می شــود تا ســال ۱۴۳۰ جمعیت ۶ تا ۷ میلیونی 
سالمندان به ۲۶ میلیون نفر برسد. در حال حاضر حدود ٨.۹ درصد از 
جمعیت کشور ۶۰ ساله به باال هســتند که این رقم در سال ۱۴۳۰  به 
۲۴.۵ درصد خواهند رسید. وی با بیان اینکه افزایش تعداد سالمندان 
در کشور یک پدیده الجرم است و ربطی به میزان باروری ندارد تصریح 
کرد: به عبارت دیگر جمعیت واقع در »پنجره جمعیتی« حال حاضر 
 کشور، زمانی که به ۱۴۳۰ نزدیک شویم به سن سالخوردگی خواهند

 رسید. 

؟؟
؟؟

رییس اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مســلح مدت زمان خدمت وظیفه عمومی را تشریح کرد. سردار ؟
موسی کمالی گفت: طبق ماده ۴ قانون، خدمت وظیفه عمومی ۲۴ ماه است که نیروهای مسلح می توانند مدت 
خدمت را کاهش و یا افزایش دهند.وی افزود: درحال حاضر خدمت سربازی ۱٨ تا ۲۴ ماه است که این مدت 
زمان در مناطق امنیتی ۱٨ ماه، مناطق محروم ۱۹ ماه، مناطق عادی نیروهای مسلح ۲۱ ماه و دستگاه های 

دولتی که سربازان امریه در آنجا خدمت می کنند ۲۴ ماه است.

اعالم جزئیات مدت 
زمان خدمت سربازی

لح
س

ی م
ها

رو
 نی

گرد پیری بر چهره ایران ۱۴۳۰

پریسا سعادت
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کابوس یونایتد ادامه دارد
بحران تیم فوتبال منچستریونایتد با شکست 
مقابل وستهام با نتیجه ســه بر یک همچنان 
ادامــه دارد.روزنامــه 
»میرور« نوشــت: 
یونایتــد در حالی 
به مصاف وستهام 
رفت که در بازی 
قبل مقابــل دربی 
کانتی مســاوی کرد 
و با شکســت در ضربات پنالتی 
از جام اتحادیه حذف شــد.با شکســت اخیر، 
یونایتد به 10 امتیاز از هفت بازی رســید که 
بدترین شــروع این تیم در یــک فصل در ٢٩ 
سال گذشته است.همه اینها در حالی است که 
درگیری سرمربی منچستریونایتد با بازیکنانی 
همچون الکســیس ســانچز و پل پوگبا ادامه 
دارد. یک منبع آگاه مــی گوید، پوگبا به دیگر 
بازیکنان گفته است که اگر اختالفش با مورینیو 
ادامه پیدا کند اعالم خواهد کرد که دیگر تحت 
مربیگری او به میدان نخواهد رفت.باید منتظر 
ماند و دید کابوس این روزهای یونایتد چطور و 

به دست چه کسی به پایان می رسد.

رئال، متخصص پس فرستادن 
هدایای بارسلونا!

برای چهارمین بار متوالی رئال مادرید نتوانست 
از شکست یا توقف بارسلونا استفاده کند.رئال 
مادرید در دربی و با علم 
به اینکه بارســا در 
بر بیلبائو  خانه برا
متوقف شده و دو 
امتیاز از دســت 
داده، نتوانســت از 
این فرصت اســتفاده 
کند و خود به تساوی بدون گل در دربی مادرید 
رضایت داد. بــه این ترتیب بارســا همچنان 
با تفاضــل گل بهتر در صدر باقــی ماند.هفته 
گذشته نیز بارسا در زمین لگانس ٢-1 شکست 
خورد و رئال ساعاتی بعد در زمین سویا با سه 
گل بازی را واگذار کرد.فصل گذشته هم بارسا 
در دو بازی رفت و برگشــت برابر سلتا متوقف 
شد و در هر دو بار رئال که از توقف بارسا مطلع 
بود، نتوانست بیلبائو را شکست دهد و در هر دو 

بازی به تساوی رضایت داد.

قرعه کشی جام اتحادیه؛ 
»لمپارد« به چلسی رسید

  دور چهارم جام اتحادیه فصل ٢01٩-٢01۸ 
انگلیس قرعه کشی شد و تیم های لیگ برتری 
حریفــان خود را شــناختند. 
این دور بــازی ها در 
هفتــه اول آبــان 
برگــزار خواهــد 
شــد. تیم چلسی 
کــه در مرحلــه 
پیــش، لیورپــول 
را حــذف کــرد باید 
در اســتمفوردبریج به مصاف دربــی کانتی با 
مربیگری »فرانک لمپارد« برود. دربی کانتی 
در دور پیــش توانســت منچســتریونایتد را 
حذف کنــد. در دیگــر بازی هــای مهم، تیم 
منچسترســیتی میزبان فوالم است و آرسنال 
هم در خانه بــه مصاف بلکپول مــی رود. تیم 
تاتنهام هم میهمان وستهم خواهد بود. اورتون 
هم در صورت شکست ساوتهمپتون به مصاف 

لسترسیتی می رود.

پیشنهاد 200 میلیون پوندی 
برای اعجوبه  فرانسوی

»پپ گواردیوال« قصــد دارد در ماه ژانویه برای 
جذب کیلین امباپه، پیشنهادی ٢00 میلیون 
پوندی ارائه داده و رکورد گران ترین فوتبالیست  
دنیا را بشکند.این حرکت 
ســیتی  منچستر
رکورد پاری ســن 
ژرمن که در سال 
٢017 برای جذب 
نیمار 1٩۸ میلیون 
پونــد بــه بارســلونا 
پرداخته بود را خواهد شکست 
و برای سیتی ســالی ٢0 میلیون پوند پرداخت 
دســتمزد به امپابه را به دنبال خواهد داشت.

گواردیوال معتقد اســت این مهاجم 1٩ســاله  
فرانسوی که به همراه تیم ملی کشورش قهرمان 
جام جهانی شده می تواند سیتی را به قهرمانی 
در چمپیونزلیگ برســاند؛اما بر اساس قوانین 
جدید یوفا، اگر ســیتی در زمســتان امســال 
امباپه را جذب کنــد او نمی توانــد در مراحل 
 حذفی لیــگ قهرمانــان برای ســیتی بازی

 کند.

سومین قهرمانی پیاپی بانوان  اصفهانی در 
پومسه کشور

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بازیکن پیشین تیم فوتبال الغرافه از عملکرد مهدی طارمی، مهاجم 
ایرانی این تیم به شدت انتقاد کرد .عادل خمیس گفت:مهدی طارمی 
یک بازیکن کامال عادی اســت و در قطر بهتر از طارمی بازیکن زیاد 
داریم. او یک بازیکن بدون خطر در محوطه جریمه است. نگاه کنید 
او چند گل برای الغرافه زده است؟ متوجه می شوید او آنقدر گل نزده 
که به عنوان یک بازیکن خارجی و مهاجم اول در الغرافه بازی کند. 

انتقاد بی سابقه از» مهدی طارمی« در قطر

سعید علی، بازیکن تیم صنعت برق در مسابقه لیگ فوتبال عراق 17
مقابل نیروی هوایی با مصدومیت شــدید از ناحیه رباط صلیبی 
مواجه شد. این هافبک عراقی پس از تشخیص میزان مصدومیت 
به شهر مشهد اعزام شد و طبق اعالم باشگاه، عمل جراحی سعید 
علی در ایران انجام می شود.بازیکن باشگاه صنعت برق عراق پس از 
طی مراحل درمانی و انجام عمل رباط صلیبی به عراق باز می گردد. 

معالجه بازیکن مصدوم عراقی در مشهد 
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کی روش استنلی: 
 هر مهاجمی دوست دارد

 آقای گل شود
کی روش اســتنلی، مهاجم تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان که  در دیدار با نفت مســجد ســلیمان 
دو گل بــه ثمر رســاند، گفــت:  گل زدن برای 
هر مهاجمی لذت بخش اســت، آقــای گلی هم 
همین طور و همه مهاجمان دوست دارند به این 
عنوان برســند. من هم تالش می کنــم تا تعداد 
گل هایم را بیشتر کنم ولی مهم ترین موضوع نه 
برای من، بلکه برای دیگر بازیکنان سپاهان این 

است که تیم نتیجه بگیرد.

پایان شایعات؛ 
»شفر« دستیار ایرانی 

نمی خواهد
در ماه های اخیر شــایعات زیــادی درباره اضافه 
شدن یک دســتیار ایرانی به کادر فنی استقالل 
مطرح شده است. بیشــترین شایعات هم درباره 
فرهاد مجیدی و مجتبی جبــاری بوده؛ اما هیچ 
اقدام عملی در این باره صورت نگرفته و این طور 
که به نظر هم می رســد قرار نیست اتفاق خاصی 
رخ بدهد. اخیرا امیر حســین فتحی، مدیر عامل 
استقالل در این باره گفته اســت: »تا این لحظه 
شفر درخواستی برای تقویت کادر فنی به ما نداده 
و اگر درخواستی داشته باشند حتما آن را بررسی 

خواهیم کرد.«

دفاع و دروازه؛ 
پاشنه آشیل السد

السد، توانست با شکست اســتقالل در مجموع 
دو دیدار رفت و برگشــت به نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا راه پیدا کند. ایــن تیم قطری 
بازیکنــان سرشــناس و با کیفیتــی مثل ژاوی 
هرنانــدز، گابی و بغــداد بونجــاح را در ترکیب 
اصلی خود دارد؛  اما الســد هــم مانند هر تیمی 
نقاط ضعفــی دارد که پرســپولیس مــی تواند 
حســاب ویژه ای روی آنها باز کند. پاشنه آشیل 
تیم قطری خط دفاعی و دروازه این تیم اســت. 
السد در دیدار برابر پرســپولیس مدافعان اصلی 
و کلیدی فصل قبل خــود را در اختیــار ندارد. 
مرتضی پور علی گنجی از این تیم جدا شــده و 
در لیگ بلژیک بــازی می کند.غایب بزرگ دیگر 
الســد در خط دفاعی ابراهیم ماجد است که این 
بازیکن هم مدت هاست مصدوم است. نقطه ضعف 
بزرگ الســد خط دروازه این تیم است تا جایی 
 کــه دو دروازه بان اصلی این تیــم با مصدومیت

 مواجه شده اند .

جوسازی در قطر؛ 
مراقب داور باشید

پرسپولیس و السد خود را آماده دیدار حساس دور 
رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا می کنند. 
کنفدراسیون فوتبال آســیا هم »دیالن پریرا« 
ســریالنکایی را به عنوان داور وســط این دیدار 
انتخاب کرده اســت؛ اما روزنامــه الرای انتخاب 
این داور را شایسته نمی داند و به بازیکنان السد 
هشــدار داده اســت. این روزنامه قطری نوشت: 
»داور سریالنکایی بسیار ضعیف است و شایسته 
قضاوت ایــن دیدار نیســت. او دیدار برگشــت 
پرسپولیس و السد در مرحله گروهی را قضاوت 
کرد و به سود تیم ایرانی ســوت زد تا جایی که 
به بازیکنان پرســپولیس این اجــازه را دارد که 
بازی خشــن خود را ادامه دهند بدون آنکه آنها 

را جریمه کند.«

در حاشیه

پیشخوان

فــان خــال و مکزیک 
شایعاتی با عمر کوتاه، کی روش 

در امارات به دنبال کمپ ایران

رییس فدراسیون جودو با بیان اینکه در تماس با مسئوالن وزارت 
ورزش آمادگی خود را برای کنار رفتن از ریاست فدراسیون جودو 
به دلیل بازنشسته بودن اعالم کرده، تاکید کرد: موافق حرف های 
ضیایی نیســتم و همه باید از قانون تبعیت کنیم.محمد درخشان 
درباره وضعیت ماندن یا کنار رفتنش از ریاست فدراسیون جودو پس 
از ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 

اظهار کرد: همانطور که قبال هم اعالم کردم االن هم می گویم کامال 
تابع قانون هستم و هر زمانی که به بنده بگویند می روم و جای خود 
را به جوانان خواهم داد.رییس فدراسیون جودو درباره موضع ریاست 
فدراسیون والیبال مبنی بر اینکه این قانون عطف به ماسبق نمی شود 
و اگر قانون جدیدی وضع شده شامل رؤسایی است که با قانون جدید 
انتخاب می شوند نه رؤسای قدیمی تر، گفت: اصال چنین نظری ندارم 

و موافق این نظر نیستم. وقتی قانونی ابالغ می شود همه باید بدون 
چون و چرا از آن تمکین کنیم.وی در پاســخ به این سوال که آیا با 
مســئوالن وزارت ورزش برای انجام این کار اعالم آمادگی کرده یا 
خیر، خاطرنشان کرد: بله.من خودم با دوستان وزارت ورزش تماس 
گرفتم و گفتم همه جوره برای اینکه ورزش ایران دچار تنش نشود 
و از این گردنه عبور کند همکاری می کنم و کامال آماده ام کنار بروم.

رییس فدراسیون جودو:
 کامال آماده ام کنار بروم

 ماجرای کنارگذاشتن محسن مسلمان، از ترکیب 
تیم های باشگاهی اش، چند سالی است که به یکی 
از سوژه های ثابت رسانه های ورزشی تبدیل شده 
است؛ ماجرایی که این بار در باشگاه ذوب آهن تکرار 
شده و این بازیکن پرحاشیه چند سال اخیر فوتبال 
ایران در مسیر اخراج از این تیم اصفهانی قرار گرفته 
است. هافبک کنونی ذوبی ها هنوز 16 سالش نشده 
بود که توسط »زوران جورجویچ« به ترکیب اصلی 
ذوب آهن راه پیدا کرد و در همین تیم هم پله های 
ترقی را طــی کرد به طوری کــه در تمام رده های 
ســنی تیم ملی هم به بازی گرفته شد. مسلمان، 
بعد از پیشــرفت در ذوب آهن برای انجام خدمت 
مقدس سربازی راهی ملوان شد و از این تیم هم به 
پرسپولیس رفت ولی بروز زمینه های بی انضباطی  
و حاشیه های دنباله دار او از بازگشت دوباره اش به 
ذوب آهن شروع شد. جایی که دیگر محسن انگیزه 
الزم در تمرینات را نداشت و هماهنگی ذوبی ها را 
از بین برده بود و همین مســئله سبب شد تا مورد 
غضب یحیی قرار گیرد و مجبور به ترک فوالد شهر 
شود.  مسلمان، در تیم فوالد خوزستان نیز  همین 
روند را در پیش گرفت به طوری که ارائه چند بازی 
نا امید کننده در ترکیب فــوالد و بی انضباطی در 
تمرینات فوالد و غیبــت در تمرین های روز بعد از 

مسابقه، »اسکوچیچ« را هم به نتیجه ای رساند که 
یحیی رسیده بود. محسن از ترکیب بیرون رفت و 
خیلی زود از فوالد جدا شد و دوباره از پرسپولیس 
سر در آورد.محسن در بازگشت دوباره به این تیم 
اوج گرفته و تبدیل به ستاره ای شد که هیچ کس 
تصور نمی کرد ولی غرور کاذب سبب شد تا هافبک 
سرخ پوشان به نیمکت این تیم تبعید شود و کار به 
جایی رسید که حتی برانکو در سخت ترین موقعیت 
ها هم زیر بار اســتفاده کردن از مسلمان نرفت و 
اعتراض هواداران را به جــان خرید. با پایان یافتن 
هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر مسلمان که 
پیشنهادی یک میلیارد و ٢00 میلیونی از سپاهان 
دریافت کرده بود، ذوب آهن را بــه دلیل دریافت 
۴00 میلیون بیشتر انتخاب کرد و با دریافت نیمی 
از پول قرارداد خود راهی اصفهان شــد تا زیر نظر 
امید نمازی در این فصل بــه میدان برود. بازیکنی 
که شاه ماهی نقل وانتقاالت این تیم هم نام گرفت و 
حتی سرمربی سبزپوشان در ابتدا اختیارات زیادی 
در زمین به مســلمان داد و کار به جایی رسید که 
بازوبند هم به او اعطا شد؛ اما بعد از چند هفته نمازی 
هم به این نتیجه رســید که او را  از ترکیب تیمش 
کنار بگذارد ، واکنشی که با حمایت سعید آذری نیز 
همراه شد به طوری که آذری  اعالم کرد ذوب آهن 
باشگاهی نیست که ورزشــکارش به باشگاه قبلی 

اش اشــاره کند و بگوید من از منچستریونایتد 

یا فالن تیم آمده ام. مسلمان ســاخته و پرداخته 
باشگاه ذوب آهن است.بازیکن باید با تمام وجود 
در زمین بدود و انتظارات را برآورده کند؛ اما اگر 
محسن مسلمان کوتاهی کند تصمیم دیگری 

خواهیم گرفت.
مسلمان که پیش تر، سعید آذری را به عنوان 
حامی در ذوب آهن داشت، حاال حمایت او 

را هم پشت خود نمی بیند. مدیرعامل 
ذوب آهن هم انگار از رفتار مسلمان 

خسته شــده و دیگر 
قصد وساطت برای 
ادامه حضور او در 

اصفهــان را ندارد. 
ذوب آهن تیمی بود که 

مسلمان را به فوتبال ایران معرفی کرد 
اما حاال همین باشــگاه هم تمایلی به 

ادامه همکاری با او ندارد و او را برای 
ارائه توضیحات به کمیته انضباطی 
فراخوانده اســت تا روز سه شنبه 
تکلیف ایــن هافبک بازی ســاز 

مشخص شود.

 شاه ماهی نقل وانتقاالت، به درد ذوب آهن نخورد
 دِر خروجی روبه روی محسن مسلمان؛

  عکس روز

لحظه مصدومیت آذری جهرمی در فوتبال! 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و همکارانش در وزارتخانه در دیداری دوستانه ۳ بر ٢ از تیم 
فوتبال خبرورزشی شکست خوردند. آذری جهرمی البته در این بازی به رغم بازی با عینک 
هر دو گل تیمش را زد.یک فعال رســانه ای در توییتر تصاویری از لحظه مصدومیت آذری 

جهرمی در فوتبال را به اشتراک گذاشت.

در پاسخ به شانس صعود در 
وضعیت بحرانی فعلی؛ برانکو: 

فوتبال است و هزار اتفاق!

ماموریت سرباز ایرلندی در 
تبریز

بازگشــت رضاییــان با 
مصدومیت ماهینی جدی تر 
شــد، رامین با یــک عکس 

پرسپولیس را به هم ریخت

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد اعزام نشدن تیم هندبال سپاهان به 
جام باشگاه های آسیا، اظهار کرد: به خاطر مسائل ارزی و افزایش نرخ 
دالر، اعزام تیم به این رقابت ها سخت است. باشگاه سپاهان بودجه ای 
برای اعزام تیم به جام باشــگاه های آسیا اختصاص داده بود که در آن 
زمان با آن مبلغ در نظر گرفته شــده توان تامیــن هزینه های تیم را 
داشتیم؛ اما با شــرایط کنونی ارز که تقریبا نرخ دالر چهار، پنج برابر 
شده است، امکان اعزام تیم به آسیا وجود ندارد.مسعود تابش ادامه داد: 
ما به فدراســیون هندبال انصراف خود را از حضور در جام باشگاه های 
آسیا اعالم کردیم و فدراسیون هم از دلیل این اقدام و مشکالت تیم ها 

برای حضور در این رقابت ها آگاه است.مدیرعامل باشگاه سپاهان در 
پاسخ به این ســوال که آیا همان طور که الرستان نماینده بانوان خود 
را به این تورنمنت اعزام می کند، این امکان برای باشگاه وجود ندارد 
که بودجه تیم هندبــال آقایان را برای حضور در جام آســیا افزایش 
دهد؟ گفت: ممکن است الرستان فقط یک تیم هندبال بانوان داشته 
باشد؛ اما 70 تیم تحت پوشــش باشگاه سپاهان است و تعهدات ارزی 
زیادی داریم. از طرفی قرار بوده دالر چهار هزار و ٢00 تومانی دریافت 
کنیم ولی تا االن این اتفاق نیفتاده اســت.تابش خاطرنشان کرد: اگر 
در باشــگاه تنها یک تیم یا یک رشته ورزشــی تحت پوشش داشتیم 

هزار کار می توانســتیم انجام دهیم، جدای از رشته های غیرفوتبالی 
فقط در رشته فوتبال 17 تیم داریم که همگی در رقابت های کشوری 
فعالیت دارند، سخت است با شــرایط کنونی قیمت ارز بخواهیم تیم 
هندبال را به اردن اعزام کنیم و اصال در توان مان نیست. وی در پاسخ 
به اینکه آیا برای افزایش بودجه باشگاه صحبتی با سبحانی، مدیرعامل 
کارخانه فوالد انجام داده اید یا خیر، تصریح کــرد: قطعا باید صحبت 
کنیم؛ اما منتظر هســتیم تا وضع اقتصادی و قیمت ارز بهتر شود ولی 
 در حال حاضــر زمان صحبت با مدیرعامــل کارخانه در این خصوص

 نیست.

سرپرست هیئت تکواندوی استان اصفهان از نتایج مسابقات پومسه قهرمانی کشور و وضعیت هیئت 
تکواندو سخن گفت.روز های پایانی هفته گذشته بود که مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور در بخش 
پومسه به میزبانی همدان برگزار شــد که با یک قهرمانی و نایب قهرمانی برای اصفهان همراه بود.این 
رقابت ها سوم و چهارم مهر  ماه در قسمت بانوان برگزار شد که در نهایت تیم اصفهان موفق شد با کسب 
بیشترین امتیاز مقام نخست را به دست آورد و برای سومین سال متوالی قهرمانی را کسب کند؛ همچنین 

در قسمت آقایان تیم پومسه اصفهان به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
حسین کفعمی در همین خصوص اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور پومسه برگزار شد که اصفهان 
در قسمت بانوان 6 مدال طال، ٢ نقره، ۳ برنز کسب کردند و به قهرمانی رسید. مهسا مردانی، سرمربی 
بانوان بود که به عنوان بهترین مربی و مرجان سلحشوری به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شدند.وی 
افزود: همچنین ۳ طال، ۳ نقره و 5 برنز در قسمت آقایان کسب شد و به این ترتیب تیم پومسه مردان به 
عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد؛ البته پومسه مردان اصفهان قهرمانان خوبی در سطح کشور داشته 
است و امیدواریم به روز های خوب گذشته بازگردیم.سرپرست هیئت تکواندوی استان اصفهان با اشاره 
به وضعیت این هیئت تصریح کرد: این پیروزی ها تالش های رییس هیئت تکواندوی قبلی بوده است، ما 
نیز در حال حمایت از ورزشکاران هستیم تا هرچه بهتر به کار خود ادامه دهند؛ در لیگ پومسه برخی 
ورزشکاران و مربیان برای اســتان های دیگر بازی می کنند اما به دنبال این هستیم با صحبت  با آنها از 
قهرمانان در استان اصفهان استفاده کنیم. وی در پایان گفت: باید تالش بیشتری را انجام دهیم، قصد 
داریم لیگ کیوروگی را در تمام رده ها در استان راه اندازی کنیم تا دلگرمی، شور و نشاط خوبی در این 

رشته ایجاد شود.

سرپرست هیئت تکواندوی استان خبر داد:

سومین قهرمانی پیاپی بانوان  اصفهانی در پومسه کشور

مدیرعامل سپاهان در واکنش به عدم اعزام تیم هندبال این باشگاه به جام باشگاه های آسیا؛
در توان مان نیست

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2526 | October  01,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



»مهرعلیزاده« مشغول کار است
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

دیدگاه

معاون حمل و نقل ترافیک شهردار:
 طرح »هر هفته هم رکابی«
 در اصفهان اجرا می شود

معاون حمل  و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
با اشاره به برگزاری طرح »هر هفته هم رکابی« 
در ســه شــنبه هفته جاری)فردا( گفت: همه 
ارگان هایــی کــه در مدیریت شــهری دخیل 
هستند در این طرح همکاری خواهند داشت تا 
فرهنگ دوچرخه سواری در شهر اصفهان نهادینه 
شود.علیرضا صلواتی اظهار کرد: اصفهان شهر 
دوچرخه هاست، از این رو سیاستی را طرح ریزی 
کرده ایم تا بتوانیم فرهنگ دوچرخه سواری را در 
بین همه اقشار گسترش دهیم؛ دوچرخه متعلق 
به قشر خاصی از شهروندان نیست، بلکه متعلق 
به همه شهروندان است.وی افزود: اتفاقی که در 
طرح »هر هفته هم رکابی« می افتد این است که 
ما با نهادهای شــهری، ادارات، شرکت ها و همه 
ارگان هایی که به  نوعی مشغول خدمات رسانی 
هستند هم رکابی خواهیم داشت تا این فرهنگ 
در اصفهــان نهادینه شــود.معاون حمل  و نقل 
و ترافیک شــهردار اصفهان تصریح کرد: سعی 
بر این اســت که اجرای این طرح در طول سال 
ادامه دار باشد و اگر این اتفاق به صورت نمادین 
انجام شــود، عالوه بر این که بخــش عمده ای 
از شــهروندان همکاری خواهند کرد و سفر با 
دوچرخه را تجربه می کنند و انگیزه ای خواهد 
شد تا سفرهای بیشتری با دوچرخه داشته باشند 
چرا که تشــویق هایی از جمله ارائه دوچرخه، 
تسهیالت خرید دوچرخه و ... از سوی مدیریت 
شهری برای شهروندان در نظر گرفته  شده است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان: 
خیابان ابوذر، روز بدون 
خودرو را تجربه می کند

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
خیابان ابوذر یکی از شــلوغ ترین خیابان های 
منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان اســت که طی 
جلســات متعدد بــا معاونت حمــل و نقل و 
سازمان طراحی بنا بر این شــد که در راستای 
فرهنگ سازی بیشتر از ماه آینده هفته ای یک 
روز این خیابان روز بدون خودرو را تجربه کند.
حمید اشرفی   افزود: این طرح به صورت پایلوت 
در خیابان ابوذر اجرا می شود و تا پایان سال به 
پیاده راه دائم تبدیل خواهد شد.مدیر منطقه ۱۱ 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: از آن جا که زندگی 
معلوالن با محدودیت های خاصی مواجه است، 
سعی شده که شهر با شرایط خاص برای معلوالن 
سازگار شود. اکنون در منطقه ۱۱ شهر اصفهان 
بوستان های شــهدای مدافع حرم، خیابان های 
شــاهد و مطهری و تمامی معابر و پیاده روهای 
این محل ها برای تردد معلوالن مناسب سازی 
شده است.اشرفی خاطرنشان کرد: طرح محور 
گردشــگری رهنان نیز طی جلساتی با سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری تایید شده و در حال 
کارشناسی برای تعیین ســرمایه گذار است که 
امیدواریم برای سال آینده این طرح اجرایی شود.

عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان 
مشاور ایران مطرح کرد:

سوداگری زمین در شهرها
عضو گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور 
ایران گفت: یکی از مسائل مهم نظام شهرسازی 
و معماری ما این اســت ســبک های معماری 
در شهرســازی های امروز با سبک های اصیل، 
تاریخی و اســالمی فاصله گرفته و دلیل اصلی 
آن ســوداگری زمین در شهرهاســت.مهرداد 
هاشم زاده اظهار کرد: همراهی برخی دستگاه ها 
با سوداگران زمین، در تخریب ارزش های پولی، 
ارزی و معماری کهن ما و نابودی آن تاثیرگذار 
است.وی با ابراز تاسف از اینکه سوداگری زمین 
شهرسازی ها را نابود کرده است، افزود: بر اساس 
آمار وزارت راه و شهرسازی، طی۳۰ سال اخیر 
نرخ افزایش قیمت زمین سه برابر نرخ تورم بوده 
است.این کارشناس ارشــد معماری و طراحی 
شهری با بیان اینکه سرمایه داری زمین و امالک، 
تیشه به ریشــه معماری زده است، اظهار کرد: 
متاسفانه برخی از مســئوالن نیز به بهانه های 
مختلف قوانین و مقرارت را دچار تغییر می کنند 
و حتی مانع از اجرای طرح های جامع شــهرها 
می شــوند.وی ادامه داد: پــس از انقالب یکی 
از مترقی ترین قوانین زمین شــهری در ایران 
در شــورای انقالب تحت عنوان »قانون اراضی 
شهرسازی« به تثبیت رسید، اما سوداگران زمین 
و امالک گام به گام این قانون را از انتفاع انداختند 
تا جایی که آن را به طور کامل لغو کردند و حاال به 
اینجا رسیدیم که باید افسوس داشته های کهن 
خود را بخوریم.هاشــم زاده با اشاره به تخلفات 
برخی از مهندسان ناظر ســاختمان ها از جمله 
مهرفروشی، تصریح کرد: سیکل ساخت و ساز در 

کشور ما معیوب است.

مدیر حج و زیارت استان خبر داد:
ثبت نام 3هزار زائر اصفهانی 

برای حضور در مراسم اربعین 
مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون  
۳هزار زائر اصفهانی برای حضور در مراسم اربعین 
حسینی در ســامانه ســماح ثبت نام کرده اند.

غالمحسین زاهدی افزود: به طور کلی هزینه ای 
که زائران حسینی برای شرکت در مراسم پیاده 
روی اربعین حسینی پرداخت می کنند ۳77هزار 
و 7۰۰تومان اســت.مدیر حج و زیارت اســتان 
اصفهان گفت: مدت مشــخصی برای نام نویسی 
از زائران مراسم اربعین وجود ندارد و کنسولگری 
 موقت عراق در اصفهان روادیــد زائران را صادر 
می کند.گفتنی است؛ حدود ۱۹۰ دفتر زیارتی در 

استان آماده نام نویسی از زائران است.

مدیرکل تعزیرات اصفهان :
 اجازه نمی دهیم 

از آب گل آلود ماهی بگیرند
جمعی از فعاالن دانشجویی دانشگاه های اصفهان 
در نشستی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان در موضوع مطالبه گری برخورد فوری با 
محتکران اقتصادی و نحوه مدیریت و نظارت بر 

بازار به بحث و گفت وگو پرداختند.
در ابتدای جلســه غالمرضا صالحی با اشــاره به 
وظایف کلی تعزیرات اظهار کرد: سازمان تعزیرات 

زیرمجموعــه وزارت دادگســتری و وظیفه آن 
رسیدگی و صدور حکم اســت. قانون مسئولیت 
نظارت بر قیمت کاال و خدمات و رســیدگی به 
تخلفات را از همدیگر تفکیک کرده است، وظیفه 
نظارت بر قیمت کاال و خدمات متوجه ســازمان 
صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف و همچنین 
بر اســاس قانون وظیفه رســیدگی به تخلفات 
متوجه سازمان تعزیرات حکومتی است.صالحی 
توضیح داد: مجازات باید جنبه بازدارندگی خود 
را داشته باشد و رای باید به روز صادر و ابالغ شود. 
تا چنــد روز آینده مراحل رســیدگی به یکی از 
پرونده های آهن استان تمام می شود و این اداره 
کار خود را جوری پیش می برد که حقی از مردم 
ضایع نشود و مجموع اقدامات این اداره کل اجازه 
نداده افراد سودجو از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وی اضافه کرد: یکی از ایراداتی که وارد است این 
است که بازرسان اتاق اصناف باید فعالیت اصناف 
را نظارت کننــد که با توجه بــه نیازمندی های 
آنها به همدیگر، این موضوع در روند رســیدگی 
اســت، رییس هر صنف طبق قانون حاکم، ناظر 

خود است.

حجت االسالم علی سرلک:
گریه برای اباعبدا...)ع(، شهید 
حججی ها را پرورش می دهد

کارشــناس مذهبی گفت: گریه  بــرای اباعبدا... 
الحســین)ع( اســت که شــهید حججی ها را 
پرورش می دهــد و این حــزن آخر شــادی و 
سرور است؛بنابراین سیدالشــهدا هرچه به ظهر 
عاشورا نزدیک تر می شدند، سرور بیشتری پیدا 
می کردند. حجت االسالم علی سرلک  در هیئت 
مکتب الصادق اصفهان اظهار کرد:مسلمان یعنی 
کسی که دیگران از دست و زبانش در امان باشند؛ 
خداوند برای رهایی از این غفلت امام حسین)ع( 
را باب نجات امت قرار داد منتهی شــرطی دارد 

که با حزن، با امام حسین)ع( باید روبه رو شوید.
حجت االسالم علی سرلک عنوان کرد: حزن پیش 
پرداخت فنا شدن و به خدا رسیدن است و انسان 
را وارد دایره نصرت می کند؛ بنابراین به تعبیر امام 
خمینی)ره(، محرم و صفر است که اسالم را زنده 

نگه داشته است.
این سخنران مذهبی ادامه داد: سیدالشهدا هرچه 
به ظهر عاشورا نزدیک تر می شدند، سرور بیشتری 
پیدا می کردند.وی خاطرنشان ساخت: حضرت 
سیدالشهدا)ع( تدبیر خداســت که ما را به خدا 
نزدیک می کند و از همین رو به امام حسین)ع( 
احتیاج داریم.ســرلک افزود: بدترین مصیبت ها 
هم تمام می شــوند ولی مصیبت امام حسین)ع( 
تمام شدنی نیســت و ما موظفیم پای این پرچم 
بمانیم چون بدون آن به خدا نمی رسیم؛ زندگی 
ما حسین)ع( است و با حسین زنده شدیم، آمدیم، 

حال ببینیم می شود با حسین بمیریم؟

کمبود آب و خشکســالی یکی از مسائلی است که 
طی دهه های اخیر  به شدت  گریبانگیر کشور شده 
است. کمبود آب عالوه بر بخش کشاورزی، بیشتر 
شهرستان ها و روستاهای استان را نیز تحت تاثیر 
قرار داده است تا جایی که باعث شده در تابستانی 
که گذشــت در برخی از روســتاها آب شرب مورد 
نیاز از طریق حمل بــا تانکر تامین شــود؛ این در 
حالی است که اکنون ســاخت و سازهای شهری با 
همین منابع محدود آبی انجام می شــود و روزانه 
دیوارهای زیادی با آب آشــامیدنی قد می کشند؛ 
سازندگان این ســاختمان ها در پاسخ به این سوال 
که آیا برای اســتفاده از آب شرب در ساخت و ساز 
منع قانونی وجود دارد یا خیر؟ می گویند: »تا کنون 
نظام مهندسی چیزی به ما نگفته و تنها شرکت آب 
و فاضالب تعرفه کنتورهای آب را افزایش می دهد.« 
آن چه محرز اســت نبود نظــارت و قانون گذاری 

مناسب، باعث بروز این تخلف آشکار شده است.
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان در 
رابطه با وضعیت ســاخت و ساز در شهر اصفهان به 
ایمنا می گوید: طی شش ماهه نخست سال جاری 
در مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان یک هزار و 
7۸7 پروانه ساختمانی با متراژ یک میلیون و ۱۰۹ 

هزار و ۴۳۲ مترمربع صادر شده است.
سید احمد حســینی نیا به ضوابط و مقررات منع 
استفاده از آب شــرب در ساخت و ســازها اشاره 
می کند و ادامــه می دهــد: در ویرایش هایی که از 
ضوابط و مقررات ملی ساختمان مرور کرده و با آن 
مواجه هستیم، در واقع منع استفاده از آب شرب در 
بتن ریزی را نداریم، البته در ویرایش جدید این بند 
را داشتیم که حذف شده است.وی اضافه می کند: 
در وزارت نیرو منعی برای اســتفاده از آب شــرب 
در خصوص ساخت و ســاز وجود ندارد، از سویی 
امکان تغییر تعرفه ها نیز لحاظ شده است؛ بنابراین 
شــهرداری نیز متولی قانون گذاری در بخش آب 
شــرب نبوده و منع قانونی برای استفاده نکردن از 
آب شهری در ساخت و ساز ندارد.معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار اصفهان ادامه می دهد: در هدر 
رفت انرژی در مقررات ملی ســاختمان و حتی در 

جزئیات ســاختمان ها مباحثی مطرح و به صورت 
کامل مدون شده؛ اما چارچوب یا قانون مدون برای 
استفاده نکردن از آب شرب نداریم؛ لیکن کمبود آب 
شیرین معضلی جدی است که دست کم زندگی یک 
پنجم جمعیت جهان را تحت تاثیر خود قرار داده که 
این تعداد به خاطر دالیلی مانند افزایش جمعیت، 
مدیریت نادرست، رشد شهرنشینی و تغییرات آب 

و هوایی روز به روز در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه به کارگیری مفاهیم و فناوری های 
نوآورانه بــرای حل کردن این مهم بســیار حیاتی 
و ضروری اســت، خاطرنشــان می کند: با توجه به 
پایین بودن متوسط بارندگی در اصفهان یکی از این 
روش های نوآورانه که الزم است دستگاه های متولی 
به آن توجه جدی داشته باشند، جمع آوری متمرکز 
»آب خاکستری« )فاضالب با میزان آلودگی پایین 
حاصل از دفع آب حمام ها، دوش ها، روشــویی ها 
و ماشین شویی ها و به جز فاضالب سرویس های 
بهداشتی( است؛ استفاده مجدد از آن در ساخت و 
ساز و آبیاری فضای ســبز باعث می شود، خسارت 
زیست محیطی ناشــی از خشکســالی به حداقل 
برسد. حســینی نیا تاکید می کند: این آب چیزی 
در حــدود 7۰ درصد از مصارف خانه ها را شــامل 

می شود و نســبت به فاضالب خانگی پاتوژن های 
کمتری داشــته و غلظت ترکیبات آلی نیز در آن 
پایین تر اســت، بنابراین در حــال حاضر در حوزه 
معاونت شهرسازی اســتفاده از آب خاکستری در 
دستور کار قرار گرفته اســت.وی می گوید: اکنون 
در معاونت شهرســازی طرح مطالعــات و تدوین 
ضوابط طراحــی پایدار و اقلیمی ســاختمان ها در 
دستور کار است؛ در این طرح بخشی از آن معماری 
و شهرســازی پایدار و اکولوژیک و در بخش هایی 
دیگر تصفیه فاضالب و آب خاکستری را مورد تاکید 
قرار می دهد و در این مطالعات امکان سنجی تصفیه 
فاضالب خاکستری نیز بر اساس اطالعات مربوط 
به میزان فاضالب خاکستری هر واحد ساختمانی، 
هزینه تصفیه و نوع مصرف آب تصفیه شده و میزان 
آن انجام خواهد گرفت.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان تصریح می کند: شهرداری اصفهان 
در کارگروه تدوین سند بازچرخانی آب خاکستری 
که با همکاری مدیران و کارشناسان نظام مهندسی 
استان و شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
حضور فعال دارد و در حال حاضر تمرکز بر بررسی 
و آنالیز اقتصادی، فنی و اجرایــی بازچرخانی آب 
خاکستری در ســاختمان های جدید االحداث با 

تاکید بر ساختمان های گروه »ج« و »د« است.
وی ادامه می دهد: با پیشــنهاد شهرداری اصفهان 
دو موضوع ایجاد شــرایط انتقال آب خاکســتری 
تولید شده به شبکه آبیاری فضاهای سبز به منظور 
زنده نگهداشتن فضاهای ســبز در شرایط بحرانی 
و استفاده در ســایر مصارف شــهرداری و امکان 
استفاده بخشی از آب خاکستری بازیافت شده در 
مواردی از قبیل فالش تانــک، کولرها و ... با توجه 
به استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی مورد 
تاکید قرار گرفته است.حسینی نیا با تاکید بر اینکه 
موضوع کم آبی خطر فرونشست زمین تحت عنوان 
»زلزله خاموش« را پر رنگ کرده از این رو استفاده از 
آب خاکستری اهمیت زیادی دارد، اظهار می کند: 
در حوزه ساخت و ساز با نگاهی که در برنامه جامع 
شهر اصفهان داریم در قالب هشت کمیته به بررسی 
مشکالت و مسائل شــهر اصفهان می پردازد؛ یکی 
از کمیته ها کانون محیط زیســت شــهر اصفهان 
است که به مشــکالت کم آبی این شهر پرداخته و 
راهکارهایی تحت عنوان گزارش تشــخیص ارائه 
خواهد کرد که پایداری این کالن شــهر تاریخی را 
به ارمغان خواهد آورد.معاون بهره برداری شــرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این باره اظهار 
می کند: قبال آیین نامه ای درباره آب ساختمان ها در 
زمان صدور پروانه وجود داشت، اما به دلیل شرایط 
خشکســالی و بحران تامین آب که از چند ســال 
پیش گریبان گیر شــهر و استان  است، این شرایط 
متفاوت شده است؛ بر اساس مصوبه شورای تامین 
آب، شــرکت آب و فاضالب موظف شده با توجه به 
مشکالت موجود، استفاده از آب شرب را در ساخت 
و ســازها متوقف کند، جدا از ایــن موضوع اصالح 
تعرفه های شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 

انجام خواهد شد.
ناصر اکبری تاکید می کند: در حال حاضر متولیان 
ساختمان باید برای تامین آب جایگاه مشخصی در 
نظر بگیرند به عنوان مثال متولیان محل های تهیه 
بتن می توانند از شرکت آب منطقه ای مجوز تامین 
آب غیرشرب دریافت و از این آبها در ساخت و ساز 

استفاده کنند.

دیوارهایی که با آب آشامیدنی قد می کشند
وقتی استفاده از آب شرب برای ساخت و ساز منع قانونی ندارد؛ 

تصویب و ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشســتگان مدیران بسیاری از 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را نشــانه گرفته که در این میان جمعی 
از استانداران کشور نیز مشــمول اجرای این قانون می شوند.از جمله این 
اســتانداران که پیش از این اسامی آنها رسانه ای شــده است، نام محسن 

مهرعلیزاده استاندار بازنشسته اصفهان نیز دیده می شود.
به دنبال استعفای برخی مدیران دولتی و معاونان چند وزارتخانه که شامل 
حال این طرح بودند حاال هر روز سخن از استعفای مدیران دیگری نیز مطرح 
می شود. برخی از این اخبار صحت داشــته و برخی نیز در حد شایعه باقی 
می ماند.در همین راستا شنبه شب خبری در برخی کانال های خبری مجازی 

مبنی بر استعفای استاندار اصفهان منتشر شد. سعید صادقی مدیرکل حوزه 
استاندار اصفهان از این خبر اظهار بی اطالعی کرد و گفت: اطالعی از این 
موضوع ندارم، استاندار نیز مشغول به کار و جلسات در حال انجام است.وی 
اما اظهارنظر دقیق تر را به مدیرکل روابط عمومی استاندار اصفهان واگذار 
کرد. غالمرضا قائدیها نیز با بیان اینکه خبر اســتعفای استاندار اصفهان را 
تایید نمی کنیم، اظهار داشت: ضمن اینکه این خبر را تایید نمی کنیم؛ اما 
باید بگویم که استاندار اصفهان سفری ۴ روزه به فرانسه داشته و شاید این 
موضوع به شایعات اخیر بیشتر دامن زده است.وی با بیان اینکه مدیران و 
معاونان محکم در حال کار هستند و استاندار نیز با قوت مشغول است، گفت: 

در نظام جمهوری اسالمی هرشخص که مسئولیت قبول کرد تا ساعت آخری 
که مسئولیت دارد باید با قوت و اقتدار کار کند و تسلیم چنین فضاسازی ها 
و جوسازی هایی نشود.مدیرکل روابط عمومی استاندار اصفهان تصریح کرد: 
االن شرایط در استانداری و فرمانداری های تابعه کامال عادی است و تمام 
مدیران گوش به فرمان استاندار هســتند.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
استاندار اصفهان تا تاریخ تعیین شده و اعالم حکم استاندار جدید در سمت 
خود مشغول خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: آقای مهرعلیزاده تا ۲۴ آبان 
فرصت دارند، احتماالت دیگری هم ممکن اســت صورت بگیرد اما وی در 

حال حاضر مشغول به کار است.

یک کارشــناس برنامه ریزی شــهری اظهارکرد:  
چنانچه اصناف و طیف های مردم از طرح های در 
نظر گرفته شده برای رفع نیازهای خود مطلع شوند 

در مرحله اجرای طــرح جامع کمک 
شایانی به مدیریت شهری خواهد کرد 
و میزان تحقق پذیری طرح های شهری 
را افزایش می دهد.ابراهیمی تاکید کرد: 
البته احتمال سودجویی برخی افراد در 
این صنف ها وجــود دارد؛ اما مدیریت 
شهری چاره دیگری جز حرکت در این 
مسیر ندارد، زیرا الزمه یک جامعه مدنی 
و مبتنی بر مردم ســاالری مشارکت 

انجمن ها، صنف ها و گروه های مردم نهاد در تهیه 
و اجرای طرح های شهری است.وی معتقد است: 
یکی از کارکردهای صنوف ، مشارکت در طرح جامع 
اســت بنابراین باید برای حضور گروه های مردمی 
و صنف ها ارزش قائل شــد؛ زیرا تقویت صنف ها 
عالوه بر حل مسائل شــهری می تواند بسیاری از 
مشــکالت در حوزه های اجتماعی و قضائی را رفع 
کند. این کارشــناس برنامه ریزی شهری در بیان 
ضرورت تعیین چشــم انداز در حوزه های مختلف 
شهری گفت: تصویر توسعه یافتگی در حوزه های 
مختلف شهری معنای چشــم انداز  در این زمینه 
است، بنابراین تعیین چشم انداز بر اساس واقعیت 
ها ضروری اســت؛ زیرا در صورت نبود چشم انداز 

رشدی صورت نخواهد گرفت. وی  با تاکید بر اینکه 
روش تهیه طرح هــای جامع و تفصیلی باید تغییر 
کند، گفت:  طرح های جامع به روش ســنتی در 

کشور تهیه می شود از این رو در مرحله برنامه ریزی 
و اجرا معضالتی به وجود می آید.این کارشــناس 
برنامه ریزی شهری درباره نحوه تهیه این طرح ها 
گفت: میزان سرانه کاربری های مختلف به خصوص 
کاربری های خدماتی توســط مدیریت شهری از 
روی نقشه مشخص می شود در نتیجه زمین های 
بسیاری از مردم در طرح قرار می گیرد، اما به دلیل 
نداشتن توان خرید، شهروندان دچار سردرگمی می 
شوند و اعتماد میان مردم و نهادهای دولتی کاهش 
پیدا کــرده و نارضایتی عمومــی  را در پی خواهد 
داشت؛ بنابراین باید روش تهیه طرح های شهری 
تغییر و مبتنی بر واقعیت ها و مشارکت مردمی باشد 
تا در مرحله برنامه ریزی و اجرا مشکلی ایجاد نشود.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری تاکید کرد:

 مشارکت های مردمی
 الزمه رفع معضالت شهری

الیحه دو فوریتی از ســوی شــهرداری مبنی بر 
اســتفاده از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
برای بهره برداری از فاز اول خط دو متروی اصفهان 

در دستور کار شورای اسالمی شهر اصفهان قرار 
گرفت.نصیر ملت، رییس کمیسیون امور اقتصادی، 
حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان در این 
بخش با بیان اینکه هزینه احداث هر کیلومتر خط 
مترو با توجه به نوسانات ارز به یک هزار میلیارد 
تومان رسیده است، اظهار کرد: ضروری است که 
روی استفاده و توسعه مدهای حمل و نقلی در شهر 
اصفهان دقت بیشتری داشته باشیم.وی بازنگری 
در مطالعات خطوط مترو را ضروری دانست و ادامه 
داد: تغییرات متعدد خط یــک و دو بیانگر لزوم 
بازنگری در این مطالعات است تا بر اساس توسعه 
شــهر و نیازهای شــهروندان این بازنگری انجام 
شود.رییس کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی 

و گردشگری شورای شــهر اصفهان همچنین به 
لزوم تسریع در واگذاری مجتمع های تجاری در 
ایستگاه های مترو اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
ظرفیت می تواند درآمد خوبی را برای 
بهره برداری از مترو داشــته باشــد.

همچنین مرتضــی طهرانی، معاون 
امور اقتصــادی و مالی شــهرداری 
اصفهان در ادامه این جلســه با بیان 
اینکه این ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
پیشنهادی برای بهره برداری مترو از 
زینبیه تا میدان قدس اســت، اظهار 
کرد: نمی توان ریالی از اوراق در نظر 
گرفته شــده برای فاز اول را برای فاز دوم هزینه 
کرد و نظارت دقیقی روی این امر وجود دارد.وی 
در خصوص بازنگری مطالعــات خطوط متروی 
اصفهان نیز تصریح کرد: با اجرای این طرح موافقم 
و ضروری است که شورای شهر بودجه استفاده از 
مشاور برای انجام این کار را تصویب کند تا بتوان 
مطالعات را بازنگری کرد.فتــح ا... معین، رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان نیزاستفاده از اوراق 
مشــارکت را در زمان کنونی تنها راه روشن نگه 
داشتن چراغ پروژه های عمرانی در شهر دانست و 
گفت: ضروری است که شهرداری در حداقل زمان 
ممکن از ظرفیت ایجاد شده در زمینه فروش اوراق 

مشارکت استفاده کند.

شورا رای مثبت داد؛

 بهره مندی خط دو متروی اصفهان از ۵۰۰ میلیارد تومان
 اوراق مشارکت

سفر فرانسه، دلیل شایعه استعفای استاندار اصفهان؛
»مهرعلیزاده« مشغول کار است
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یادداشت

از دم فروشگاه رد می شدم که شلوغی بیش از حد آن توجهم 
را جلب کرد؛ برای این که علت این شــلوغی نا متعارف را پیدا 
کنم تصمیم گرفتم داخل فروشــگاه شــوم.به خاطر ازدحام 
جمعیت به سختی می شد قدمی به داخل فروشگاه گذاشت.

صف های عریض و طویلی جلوی فروشگاه بسته شده بود، از 
آخرین نفری که داخل صف ایستاده بود پرسیدم که اینجا چه 
خبر است.جواب داد: قرار است قحطی بیاید مردم هم هرچه 
ببینند می خرند و ذخیره می کنند. مشخص بود  باز هم پای 

شایعه در میان است.

چند سال پیش هم مردم را با شایعه به آخر رسیدن دنیا، مدتی 
مشغول کرده بودند و مردم ســاده ناغافل به خبری که راوی 
موثقی نداشت اعتماد کردند و جو ترس و وحشت و تردید برآن 
ها غلبه کرده بود. افسوس، منابعی که مردم به آن اعتماد کرده 
و خبرهایش را باور می کنند منابع درســتی نیستند و راویان 
فاسقی دارند، فاسقانی که اتفاقا بارها بد عهدی ها و دشمنی و 
دروغ هایشان برای همین مردم، آشکار شده بود اما هنوز مردم 
به حرف هایشان اعتماد کرده و خود را مانند موم در دست آن 

ها قرار می دهند.
با شــنیدن صدای اذان از رفتن به داخل فروشگاه صرف نظر 
کرده و به مسجدی که آن نزدیکی بود رفتم؛ نمازم را خواندم 
و  بعد از نماز قرآن را باز کردم؛ سوره حجرات آیه شش توجهم 
َِّذیَن آَمُنوا اِن َجاَءُکم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبیَُّنوا  را جلب کرد.»یَا أیَُّها ال
أَن تُِصیبُوا َقوماً بَِجَهالٍَة... « چندین بار از روی ترجمه خواندم، 
این که این آیه چقدر با حــال و روز فعلی جامعه ما می خواند 
 برایم جالب بود، همیشــه جامعه اســامی با موقعیت هایی 
روبه رو می شود، موقعیت هایی که شایعاتی برای برهم زدن 
نظم و آرامش و امنیت جامعه اسامی منتشر می شود و خدا 
خواسته به وسیله یک آیه قرآن به مردم راهکاری برای چنین 

موقعیت هایی ارائه کند.
در این آیه خدا از مومنان در خواســت کرده اگر فاسقی برای 
شما خبری آورد در مورد آن خبر تحقیق کنید؛ بدون بررسی از 
موثق بودن خبر، آن را قبول نکنید و به مضمون آن عمل نکنید. 
بافاصله هم دلیل اینکه بایــد تحقیق کنند را آورده که اگر از 
شما می خواهم تحقیق کنید به خاطر این است که آسیبی، به 
خاطر عدم اطاع شما به صحت چنین خبری، به افراد جامع 

اسامی نرسد.
کمی به معنای آیه فکر کردم و با آن چــه دیده بودم تطبیق 
دادم. مردم با شــنیدن یک خبر از منبعی که فاســق بودن و 
غرض داشــتن آن واضح بود بدون هیچ تحقیق و بررسی، به 
فروشگاه ها هجوم آورده و از هر چیز تعداد زیادی خریداری می 
کنند که این یعنی افزایش تقاضا برای کاالهای مصرفی، نتیجه 
افزایش تقاضا هم که افزایش قیمت و کمبود جنس در جامعه 
می شودو بدتر از آن کم شدن سطح آرامش مردم و اضطراب و 

استرس این که اگر واقعا قحطی بیاید چه کنیم.
دست های شیطان به وضوح پشت سلب آسایش و امنیت مردم 

قرار گرفته و ما نا آگاهانه دست شیطان را می فشاریم.

وقتی آرامش جامعه سلب می شود

ریحانه علی عسکری

عکس روز

دوخط کتاب

پوستم، از خاطراتم، 
از شــکل های عادت 
شــده به در آیم. رها 

از هر تعلقی جز تو.

  »باغ گمشده«  
جواد مجابی

نظــر  بــه  »عشــق« 
مــن آزادی اســت از 
آینــده.  و  گذشــته 
عشق زمان را به حال، 
به اکنــون تقلیل می 
دهد. کوشیده ام از 

پسر بچه ای که همه او را با نام »بین«می شناسند، اولین کلمه ای که به زبان 
آورد به زبان مادری اش نبود،بلکه انگلیسی بود. پدر و مادر »بین« هیچ آشنایی 
با زبان خارجی ندارند و فقط ویتنامی صحبت می کنند.در ابتدا والدین »بین« 
به حرف های کودک شان توجه نمی کردند و تصور داشتند که از الفاظ کودکانه 
استفاده می کند، اما بعد از مدتی آنها نگران جمات طوالنی فرزندشان شدند. 
در این مدت دختر همسایه که در حال آموزش زبان انگلیسی بود، اتفاقی به منزل 
والدین »بین« رفت و متوجه شد که کودک شان به زبان دیگری صحبت می کند. 
او اکنون در سن پنج سالگی کاما مســلط به خواندن و نوشتن زبان انگلیسی 

است. 

صحبت کردن کودک ویتنامی به زبان غیرمادری! 

شــرکت امنیتی Athena یک سیســتم دوربین هوش مصنوعی ایجاد 
کرده که ادعــا می کند می تواند اســلحه ها را در  سیســتم های امنیتی 
دوربین تشــخیص دهد. عاوه بر توانایی کشف و تشــخیص اسلحه، این 
سیستم همچنین قادر به هشــدار به پلیس در هنگام رویت یک تیرانداز 
بالقوه اســت که محققان امیدوارند زمان واکنش این دســتگاه را بهبود 
بخشــند که به موجب آن تعداد تلفات ناشــی از تیر انــدازی  در برخی 
 مکان هــای عمومی نظیر، دانشــگاه، شــرکت ها و مــدارس نیز کاهش 

یابد.

هوش مصنوعی، همیار پلیس می شود!

یک شرکت انگلیسی  برای شرکت غذایی باریا ) Barilla( که ایتالیایی است، 
یک »پاویون« طراحی کرده که ســقف آن مجهز به یک صفحه خورشیدی 
است. »پاویون« ممکن است اشــاره به سازه ای داشــته باشد که درفاصله 
کمی از اقامتگاه اصلی مستقر شده است.بنا بر اعام معماران طرح، طراحی 
این ساختمان که با سقف موج دار است، بر اساس تاریخچه شرکت »باریا« 
که ماکارونی تولید می کند، صورت گرفته اســت.گفتنی است، طراحی این 

ساختمان مجهز به انرژی خورشیدی، مدرن، ظریف و قابل توجه است.

استفاده از »انرژی خورشیدی« در طراحی یک پاویون

هیچ جا واسه رفتن نمونده، پول کافه رفتن هم دیگه نداریم، 
کم کم باید فاسک مون رو پر چای کنیم و بریم تو چمن های 

وسط بلوار صفا کنیم!
 املتی که با این قیمت رب درست میشه املت نیست، بیف 

استراگانوفه!
 اون لحظه ای که همه دانشگاه اسم تو رو می دونن ولی تو 

اسم کسی رو نمی دونی، اون لحظه ترم 12 کارشناسیه!
 خوابیده بودم که یهو با صدای مامانم بیدار شدم که داشت 
خطاب به بابام می گفت من 90 تا ســکه داشتم تو خرج شون 
کردی... داشتم فکر می کردم مامان من کی 90 تا سکه خرید، 
که بابام گفت نه خانوم... من زیاد کردمشون... ببین امتیازت رو!
 به نظرم باید به ساندویچی هایی که هنوز پول غذا رو آخر 

می گیرن، احترام گذاشت!
یک بار داشتیم با بابام می رفتیم خارج، تو فرودگاه گفتن   
اضافه بار دارین. بابام گفت خب پس پسرم تو نیا، 70 ،80 کیلو 

بارمون کم میشه!
 من تو مغزم سامانه هایی رو فعال کردم که هیچ پیامی شامل 

کلمات »جنجالی«، »فوری« و »حتما بخوانید« رو نمی خونه!
یک جوری از کاربرد نداشتن انتگرال تو زندگی تون شاکی   
هســتین که آدم حس میکنه هر روز صبح از ک.م.م و ب.م.م 

استفاده می کنین!

خندوانه

آیین خیمه برداری 
در نوش آباد آران 

و بیدگل

مراسم سنتی و مذهبی 
خیمه برداری که به نام 
»خیل عرب« شــهرت 
دارد با بیش از یک قرن 
پیشــینه توسط نجف 
آبادی های اصفهان در 
نوش آباد آران و بیدگل 

برگزار شد.

یکشنبه آخر
کتاب »یکشــنبه آخر« خاطرات معصومه رامهرمزی از جنگ است؛ سقوط و 
بعد فتح خرمشهر از دید یک دختر 14 ساله آبادانی که در این مدت در پشت 

جبهه فعالیت می کرد.
معصومه رامهرمزی یکی از آن زنان مقاوم خطه جنوب است که در سال های 
جنگ و در سن 14 ســالگی به عنوان امدادگر در جبهه های حق علیه باطل 
خدمت کرد.نویسنده در ابتدای کتاب با اشــاره به یادداشت خاطرات روزانه 
خود در دوران جنگ می نویسد: در سال های جنگ، دفترچه یادداشت کوچکی 
داشتم که گاه و بی گاه چیزهایی در آن می نوشتم. نوشته هایی برای دل خودم 
بود. می نوشتم و آرام می شدم. گاهی هم نوشــته هایم را پاره می کردم و دور 
می ریختم.بریده ای از کتاب: »در شــب جمعه ای، مجروحی 19 ســاله به نام 

ضیایی را به اتاق عمل آوردند.
 او از قم اعزام شــده بود. بــه جثه ریزنقــش او ترکش های زیــادی اصابت 
کرده و خونریزی شــدیدی داشــت. گروه خون او O منفی بــود. بانک خون 
بیمارســتان هم کمبود خون داشــت؛ بــه خصوص گروه هــای منفی که به 
ســختی تهیه می شــد.به طور کلی تا قبل از شکســت حصر آبادان، یکی از 
مشــکات مهم هر ســه بیمارســتان آبادان کمبود خون بــود. مجروحان 
 معموال دچــار خونریزی های شــدید می شــدند و نیاز به چنــد واحد خون 

داشتند.«

کتاب

۱۵۰ هزار متر مربع از صحن حضرت زهرا)س( 
بازگشایی می شود

 مدیر پروژه صحن و شبستان حضرت زهرا)س( حرم حضرت امیرالمومنین)ع( با 
اشاره به برنامه ریزی ها برای برگزاری باشکوه حماسه اربعین حسینی، اظهار داشت: 
امسال با توجه به آماده شدن بسیاری از قسمت های بخش زیارتی صحن حضرت 
زهرا )س( حرم علوی ســعی داریم تمامی این صحــن را در اختیار زائران اربعین 

حسینی قرار دهیم.
حامد امیری از بازگشایی حدود 1۵0 هزار متر مربع از صحن حضرت زهرا )س( حرم 
امام علی )ع( خبر داد و افزود: ما از هم اکنون در حال آماده ســازی زیرساخت های 
پذیرایی از زائران اربعین حسینی هستیم، به طوری که امسال اکثر فضاهای سال 

گذشته که نیمه کاره بود، به اتمام رسیده است.
امیری بــا بیان اینکه صحــن حضرت زهرا )س( امســال با کیفیــت باالتری در 
اختیــار زائران قــرار می گیــرد، خاطر نشــان کــرد: در صحن حضــرت زهرا 
)س( آمــاده پذیــرش زائران بــه همــراه ارائــه خدمــات رفاهــی و درمانی 
 هســتیم بــه طــوری کــه ســعی داریــم خدمــت درمانــی را نیز توســعه 

بخشیم. 
وی به راه انــدازی درمانگاه بــرای رفاه و ارائــه خدمات درمانی به زائران اشــاره 
کرد و گفــت: ظرفیــت درمانــگاه مســتقر در صحن حضــرت زهــرا )س( را 
 امســال بیشــتر در نظر گرفته ایــم کــه امیدواریم بتوانیــم رضایــت زائران را 

فراهم سازیم.

خبر آخرکتاب
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