
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

نمایشگاه خودرو مدرن و کالسیک 
23 الی 27 اسفند

نمایشگاه های بین المللی

به اقوام و دوستان خارج از 
کشورت زنگ بزن؛

 امروز دفترچه تلفنت رو بردار و با 
 دوستان و اقوامی که خارج ازکشور

  زندگی می کنن، تماسی 
هرچند کوتاه داشته باش!
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  اصفهان، سومین شهر آلوده ایران است
  بر اساس داده های مرکز دیده بان سوئیسی کیفیت هوا؛  

 تبیین عملکرد نیروی انتظامی استان در سال 97، از زبان فرماندهی ناجا استان در نشست با خبرنگاران:

امنیت مردم، خط قرمز پلیس است
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در اداره ارزان شهر موفق 
عمل کردیم

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:
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   هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر؛  

 سپاهان در اندیشه
 بازگشت به صدر جدول

اختالف قیمت مرغ از 
مرغداری تا کشتارگاه 

تعیین تکلیف شود

مدیرکل تعزیرات استان اصفهان:
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 وقتی استانداری اصفهان بودجه ای
 برای تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس ندارد؛

حسرت بی پایان
روز بزرگداشت »شهدا« را در حالی پشت سر گذاشتیم که استاندار اصفهان 
آب پاکی را روی دست مردمان شهید پرور اصفهان ریخت و در جریان بازدید 
از باغ موزه دفاع مقدس این شهر خبر داد که اســتانداری بودجه ای برای تکمیل سریع تر این 
پروژه ندارد تا شهری که همیشه به تعداد شهدا و ایثارگرانش در زمان جنگ شناخته شده و آوازه 

صفحه   7رشادت و شجاعت سردارانش در تمام کشور پیچیده، در حسرت ...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار

تامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضالب شهر گلپایگان در ازای 
واگذاری بخشی از پساب حاصله ) بیع متقابل( )مزایده شماره 98-1-1(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، 
ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 1369 و ماده 27 الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، تکمیل تاسیسات فاضالب شهر گلپایگان و گوگد را 
در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی 

محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذارنماید.

الف( شرح مختصری از پروژه:
- موضوع پروژه: تامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیســات فاضالب شهر گلپایگان در ازای 

واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

-دوره احداث: 3 )سه ( سال
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی

محل اجرا: استان اصفهان، شهر گلپایگان

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
- سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را 

به عهده خواهد داشت.
-تاریخ مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: ســرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت 
دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 

آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده،  تا ساعت 
15:30 روز شنبه مورخ 1398/01/24 و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 می باشد.

تاریخ بازگشایی : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/01/25
- بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، 

از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل خواهد آمد.
 ســرمایه پذیر در رد یا قبول پیشــنهادات فنی یا مالی ســرمایه گذاران در تمــام مراحل اختیار 

تام دارد.

نوبت  دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/12/23

قرارمون پارک شهر  
کارگردان:فلورا سام

پردیس سینمایی سیتی سنتر

گالری دیدار
نمایش فروش ساالنه گالری

17 الی 24 اسفند



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2660 | پنجشنبه 23 اسفند 1397 | 7 رجب 1440

پیش از سفر روحانی به عراق، مقامات ایرانی 
و نیز سفیر کشورمان اعالم کردند که سفر 
رییس جمهور پس از مدت ها تاخیر و رایزنی 
قرار است پر بار باشد و حاال به نظر می رسد 
روحانی توانست آنچه را می خواهد در این 
سفر به دست آورد و با دســت پر به ایران 

بازگردد. 
در روز ابتدایی این ســفر رییــس جمهور ضمن 
رایزنی با »عبدالمهدی« توانســت ویزای ایران و 
عراق را رایگان کند و در ادامه خبر انعقاد چندین 
قرارداد اقتصادی میان ایران و عراق رسانه ای شد. 
کارشناسان معتقدند آینده روابط ایران و عراق با 
سطح وسیع تری از مبادالت و ارتباطات اقتصادی 
و سیاسی پیگیری خواهد شــد. نقطه عطف سفر 
روحانی را می توان نهایی شــدن اجرای معاهده 
الجزایر دانست . به نوشته پرویز اسماعیلی، معاون 
ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهوری 
از بغداد، دو طــرف بیانیه مشــترکی امضا کردند 
که به موجب آن تاکید می کنند: »هر دو کشــور 
عزم راســخی برای اجرای قرارداد 1975 الجزایر، 
پروتکل های ضمیمه و موافقت نامه های تکمیلی 
دارند.همچنین عملیات مشــترک الیروبی »شط 
العرب« با هــدف بازگرداندن کانــال اصلی قابل 
کشتیرانی )تالوگ( وفق پیمان 1975 را آغاز می 
کنند.« این توافق بزرگی است که می تواند تاثیر 
بسزایی در گســترش روابط دو کشور بگذارد و در 
عین حال تضمینی برای آینــده معاهده الجزایر 
باشد. شــاید بتوان گفت این توافق نامه مهم ترین 
دســتاوردی اســت که دولت روحانی در سفر به 
عراق به آن رســید. دولت عراق برای امضای این 
توافق نامه به شــدت تحت فشــار بــود و به ویژه 
جریان های نزدیک به حزب بعث جریان رسانه ای 
شدیدی را علیه دولت به راه انداختند. اختالفات دو 
طرف جزئی بود؛ اما با وجود جزئی بودن حساسیت 
برانگیز اعالم شــد، برای همین مذاکرات پیچیده 

به نظر رســید. در نهایت 
این توافق میان دو طرف 
به امضا رســید. این سفر 
البته چندان خوشــایند 
آمریکایی ها نبود. دولت 
ترامپ که طــی ماه های 
اخیر تــالش های زیادی 

را برای دور کــردن ایران و عراق انجــام داده بود 
با اقامت ســه روزه روحانی در این کشور عمال به 
ناکارآمــدی برنامه هایش در قبال این دو کشــور 
رسید. خشــم آمریکایی ها البته از خالل سخنان 
»برایان هوک« هم به وضوح دیده می شد. نماینده 
رییس جمهور آمریکا در امور ایران روز دوشــنبه 
در واکنشی خشم آلود به ســفر »حسن روحانی« 
رییس جمهــور ایران به عــراق، مدعی شــد که 
جمهوری اســالمی می خواهد عراق را به یکی از 
استان های ایران تبدیل کند این مسئله به خوبی 
نشان از قدرت گیری ایران در میان همسایگانش 
اســت. ناکامی آمریکا در عراق از دید رسانه های 
منطقه ای هم دور نماند. روزنامــه االخبار لبنان 
با اشاره به پیام های ســفر رییس جمهور ایران به 

عراق تاکید کرد پیام این 
سفر خطاب  به کشور های 
عربی منطقه و آمریکا بود.
این رسانه مدعی شد این 
ســفر حامــل پیامی به 
کشــور های عربــی و به 
طور مشــخص عربستان 
سعودی بود که هنوز از سیلی که از  نتایج انتخابات 
پارلمانی اخیر عراق دریافت کرده، به هوش نیامده 
است.  نقطه عطف دیگر این ســفر دیدار روحانی 
با آیت ا... سیســتانی بود؛ دیداری که روز گذشته 
و پیش از ظهر بــه وقت نجف انجام شــد. پس از 
چندین ســال دوری از دیدار های سیاســی، آیت 
ا... سیســتانی ، رییس جمهور ایران را به مالقات 
پذیرفــت. مالقاتی کــه از آن به عنــوان پذیرش 
رسمی دولت ایران از سوی مرجعیت شیعه عراق 
تعبیر شده است. بسیاری معتقد هستند که دیدار 
حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان با آیت ا...

سیســتانی دیداری تاریخی اســت و برخی وجود 
برخی از اشــتراکات فکری بین ایــن دو روحانی 
را دلیلی بــر دادن وقــت مالقات از ســوی او به 

رییس جمهور ایران اعــالم کرده اند. موضوع مورد 
توجه در این زمینه این اســت که حسن روحانی 
نخســتین چهره سیاسی ارشــد ایرانی است که 
در ســال های اخیر با این مرجع بزرگ شــیعیان 
دیدار می کند، چرا که بر اســاس برخی روایت ها 
و اخبار در جریان ســفر رییس جمهور پیشین به 
عراق آیت ا... سیســتانی به او وقــت مالقات نداد. 
انجام این دیــدار با آیت ا... سیســتانی که همواره 
تالش کرده  نقش وحدت آفرینی در جامعه عراق 
داشته باشــد و گروه های سیاســی مذهبی عراق 
را به هم نزدیک کند، قطعــا می تواند در افزایش 
وفاق بین تهران و بغداد و گســترش مناســبات 
بین دو کشور موثر باشــد، درواقع می توان از این 
دیدار به عنوان دیداری منحصر به فرد یاد کرد که 
در آن در ارتباط با مســائل مختلف جهان اسالم، 
ایران و عراق در آن بحث و گفت وگو شــده است. 
دیــداری مهم و قابــل توجه کــه می تواند پیامی 
 روشــن و متحد بین دو کشــور را به دنیا مخابره

 کند.
و البته این دیدار می تواند وزن سیاســی روحانی 
و دولت او را در عرصه مناسبات داخلی و خارجی 
افزایش دهد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
و ایرج مسجدی، ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد روحانی را در این دیدار همراهی  کردند. 

روحانی پس از دیدار با آیت ا... سیســتانی به هتل 
برگشت و ســپس با چندتن دیگر از مراجع نجف 

نیز دیدار کرد.  
مقامات دو کشــور در سفر ســه روزه روحانی به 
عراق،  طی مذاکرات فشرده در حوزه های مختلف 

پنج سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
از نظر تحلیلگران؛ توســعه روابــط تهران و بغداد 
می تواند منجر بــه تقویت بیــش از                                                                                                                                    پیش جریان 
مقاومت و انقالبی گری در منطقه شود و به همین 
منظور  باید روابــط ایران و عــراق در موضوعات 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بیش از                                                                                                                                    پیش گسترش 
پیدا کند و ســفرهای متعدد مســئوالن منجر به 

نزدیکی بیشتر دیدگاه ها در این باره شود.

افشاگری جدید  علیه »ترامپ«
 اندکی پس از ورود »جان کلــی« به عنوان رییس 
دفتر کاخ سفید دونالد ،ترامپ این ژنرال بازنشسته را 
موظف کرد تا از »شر« ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر 
خالص شود و به همین دلیل او آنها را به نیویورک 
فرستاد. شرکت کوشنر مدعی اســت که ترامپ از 
جان کلی، رییس دفتر وقت کاخ سفید خواسته بود 
تا داماد و دختر ارشدش را از کاخ سفید حذف کند 
زیرا فرزندان او نمی دانستند که چطور طبق مقررات 
بازی کنند.جان کلی دسامبر گذشته از ریاست دفتر 
کاخ سفید استعفا داد. از زمان کناره گیری او، ایوانکا 

ترامپ و کوشنر نفوذ بیشتری پیدا کرده اند.

»ساکاشویلی« مدعی تاخت 
کریمه با عضویت در ناتو شد

رییس جمهوری سابق گرجستان که سابقا فرماندار 
منطقه اودیسه در اوکراین بوده است، مدعی شد 
رییس جمهوری کنونی اوکراین در ســال ۲۰1۴ 
سیاستمداران گرجستانی را از نیت تبادل کریمه 
در مقابل عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا آگاه کرده 
بود. در همین حال ساکاشویلی افزود، تا زمانی که 
درگیری ارضی ادامه داشــته باشد، الحاق مجدد 
شبه جزیره کریمه به روسیه دلیل عدم پیوستن 

اوکراین به این دو نهاد خواهد بود.

حذف دولت بریتانیا از روند 
تصمیم گیری درباره بریگزیت

پس از شکست مجدد ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
در کسب توافق اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا، 
تصمیم گیری بر سر گام های بعدی مربوط به برگزیت 
برعهده پارلمان خواهد بود. احتمال به تعویق افتادن 
مهلت برگزیت افزایش یافته است.ترزا می، پیش از 
رای گیری حتی گفته بود که مطمئن هستم ما در 
مذاکرات با اتحادیه اروپا بر ســر قرارداد بریگزیت 
به بهترین تغییرات در متن قرارداد دست یافته ایم؛ 
اما هیچ کدام از این اظهــارات، نمایندگان پارلمان 
بریتانیا را متقاعد نکرد.بسیاری از نمایندگان حزب 
محافظه کار بریتانیا و همچنین حزب پروتستان های 
ایرلند شــمالی DUP به قرارداد تجدید نظر شده 

بریگزیت نیز رای منفی دادند.

آمریکا تصمیمی برای تعلیق 
پرواز هواپیما های بوئینگ ۷۳۷ 

مکس ندارد!
سازمان هوافضای آمریکا اعالم کرد پس از دریافت 
اطالعات درباره علت ســقوط هواپیمــای اتیوپی، 
در خصوص تعلیق پــرواز هواپیما هــای بوئینگ 
7۳7 مکس تصمیم گیری خواهد شد.این سازمان 
آمریکایی اعالم کرد با افزایش تعداد کشور هایی که 
پرواز هواپیما های بوئینگ 7۳7 مکس را به حالت 
تعلیق درآورده اند، مشتاق است تا مشخص نشدن 
علت سقوط، این هواپیماها را در ناوگان هوایی خود 
نگه دارد. در حال حاضر، بسیاری از مسافران آمریکا 
از ســفر با هواپیما های بوئینگ 7۳7 مکس امتناع 
می کنند، آن ها پیش از انتخاب پــرواز خود درباره 
مدل هواپیما سوال می کنند و در صورتی که هواپیما، 

مدل 7۳7 مکس ۸ باشد پرواز خود را لغو می کنند.

 چوب حراج »گوآیدو« 
به نفت ملی ونزوئال

سردســته مخالفان ونزوئال طرحی پیشنهاد کرده 
است که براســاس آن ســهام و نفت این کشور به 
شــرکت های خصوصی خارجی فروخته شود.این 
اقدام، شــرکت دولتی نفت و گاز ونزوئال موسوم به 
»پترولئوس دی ونزوئال« را تحت فشار قرار خواهد 
داد. رکاردو هاسمن، نماینده گوآیدو در بانک توسعه 
اینترآمریکن گفت: ما باید چارچوب فعلی را تغییر 
دهیم و صنعت نفت را به سرمایه گذاری خصوصی 
واگذار کنیم. طبق طرح پیشنهادی گوآیدو، شرکت 
دولتی پترولئوس دی ونزوئال تنها بازیکن اصلی در 
صنعت نفت ونزوئال باقــی می ماند، اما دارایی های 
این شرکت دولتی به وســیله یک »تنظیم کننده 
مستقل« مانند آژانس ملی هیدروکربن انتقال داده 

می شود یا زیر چکش حراج می رود.

دیدار تاریخی

در جلسه هیئت وزیران اعالم شد؛
موافقت دولت با اصالحات 

تغییرات تقسیماتی در ۱۲ استان
هیئت وزیران در جلســه روز گذشــته خود 
به ریاســت جهانگیری، معــاون اول رییس 
جمهوری، با تغییر و اصالحات تقســیماتی 
در اســتان های فارس، اصفهان، خوزستان، 
آذربایجان غربی، اردبیل، بوشــهر، سیستان 
و بلوچستان، قم، لرستان، مازندران، مرکزی 
و هرمزگان موافقــت کرد. بــه موجب این 
تصمیمات، ایجاد سه بخش، تبدیل دو روستا 
به شــهر و تغییر نام 1۲ روستا، چهار بخش، 
پنج شــهر و یک شهرســتان در استان های 

مذکور، به تصویب دولت رسید. 

عذرخواهی پایگاه اطالع 
رسانی دولت به دلیل انتشار 

یک کلیپ
عصر سه شنبه کلیپی در پایگاه اطالع رسانی 
دولت منتشر شد که حاوی مطالب عجیبی 
پیرامون دیدار احتمالی حسن روحانی و آیت 
ا... سیســتانی بود که پس از مدتی از کانال 
و ســایت این پایگاه حذف شــد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی دولت، عصر سه شنبه 
۲1 اسفند 97 به علت سهل انگاری و اشتباه 
سهوی همکاران، ویدئو کلیپی در کانال پاد 
منتشر شــد که حاوی ترجمه بخش هایی از 
یک تحلیل نادرست بود.تحریریه پایگاه اطالع 
رسانی دولت ضمن پوزش از کلیه مخاطبان؛ 
دقایقی بعد از انتشــار، کلیپ مذکــور را از 

خروجی های خود حذف کرد.

تالش هند برای تمدید 
معافیت از تحریم نفتی ایران

یک مقام وزارت نفت هند اعالم کرد کشورش 
پیگیر مذاکرات با آمریکا برای تمدید معافیت 
از تحریم های نفتی علیه ایران است.این مقام 
هندی در حاشــیه نشســتی در هوستون، 
 تگزاس اعــالم کــرد: دولت هنــد در حال

 گفت وگو با آمریکا در خصوص ایران است تا 
معافیت )تحریم نفتی ایران( تا ماه می ادامه 
یابد. ما در حال گفت وگو با آن ها هســتیم، 
اجازه دهیــد ببینیم چه اتفاقــی می افتد و 
بگذاریــد منتظر نتیجه باشــیم.خبرگزاری 
رویترز چنــدی پیش به نقــل از منابع آگاه 
گزارش داد هند همزمان با گفت وگو با آمریکا 
برای تمدیــد معافیت این کشــور از تحریم 
نفتی ایــران قصد دارد به خریــد نفت ایران 
 به میزان ۳۰۰ هزار بشــکه در روز همچنان

 ادامه دهد. 

ایرادات مجدد شورای 
نگهبان به بودجه ٩٨ به مجمع 

تشخیص ارجاع می شود
ســخنگوی هیئت رییســه مجلس شورای 
اســالمی گفت که ایرادات جدید شــورای 
نگهبان بــه مصوبات بودجــه 9۸ به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. 
بهروز نعمتی اظهار کرد: بــا توجه به اصرار 
مجلس بر مصوبات بودجه 9۸ و ایراد مجدد 
شورای نگهبان به اصالحات مجلس در الیحه 
بودجه 9۸، این ایرادات به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع خواهد شــد. به گفته 
وی، تعیین تکلیف در مورد ســه مورد ایراد 
شــورای نگهبان از ســوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام انجام خواهد شــد.به گزارش 
ایســنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
روز سه شــنبه برای بار دوم اصالحات مورد 
نظر شــورای نگهبان به مصوبات بودجه 9۸ 
را جهت رفع ایرادات شــورای اعمال کردند؛ 
اما در رای گیری جداگانه اعالم کردند که در 
صورت ایراد مجدد شورای نگهبان بر مصوبات 

خود اصرار خواهند کرد.

علی بختیار 
نماینده مجلس:

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشــاره به افق بلند 
انقالب اســالمی که اکتفا به حداقل ها در آن جایی 
ندارد، اظهار کرد: روابط امروز ایــران با عراق ثمره 
مقاومت و هم پیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی ها 
مثالی از جویی باریک و کم ثمر است. شمخانی گفت: 
تمامی تحرکات بیگانگان و برخی کشورهای شرور در 
منطقه غرب آسیا به ویژه اقدامات غیر عادی برخی 
کشورهای منطقه که سابقه سیاه آن ها در حمایت از 
جریان های تروریستی اثبات شده است را تحت رصد 
دائمی داریم. وی هشدار داد: برخی کشورهای منطقه 
با صرف دالرهای نفتی اجرای پروژه های مشکوک 
هسته ای را در دستور کار قرار داده اند که این اقدامات 
می تواند منطقه بلکه جهان را با خطر و بحرانی بدتر 
از خطر تروریست های تکفیری و داعش مواجه کند.

شمخانی افزود: بدون شــک شکل گیری تهدیدات 
جدیدی از این دســت ما را ناگزیر خواهد کرد که بر 
اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات، راهبرد 
خود را تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را در 

چارچوب آن پیش بینی و اجرا کنیم.

 اینستکس اروپایی ها 
جویی باریک و کم ثمر است

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تظاهرات دانشجویان در پایتخت 
الجزایر علیه »عبدالعزیز بوتفلیقه« 

رییس جمهور الجزایر

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی، رد خواهد شد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده گلپایگان گفــت: تدوین طرحی برای 
تقسیم استان اصفهان، زمان زیادی می برد و 
طرح کنونی بار مالی دارد و قطعا شورای نگهبان 
به آن ایراد می گیرد و زمانی که مجلس برای 
بررســی این طرح می گذارد بی نتیجه است. 
علی بختیار افزود: بررســی این طرح به عمر 
این مجلس نمی رســد زیرا طرح های زیادی 
در نوبت بررسی قرار دارند و اگر قرار باشد این 
طرح بررسی شود در مجلس بعدی خواهد بود. 
نماینده مردم گلپایگان در مجلس همچنین 
گفت: پیش از این بنا بر مطالعاتی که انجام شده، 
قرار بود اصفهان به سه استان شمالی به مرکزیت 
کاشان، مرکزی به مرکزیت اصفهان و غربی به 
مرکزیت گلپایگان تقسیم شود ولی در نهایت 
بررسی ها به طرح کنونی رســید که اکثریت 
نمایندگان مجلس مخالف آن و خواهان تغییر 

نیافتن تقسیمات استان اصفهان هستند.

طرح تشکیل استان اصفهان 
شمالی، رد خواهد شد

مجتبی ذوالنور
نماینده مردم قم در مجلس: 

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: توسعه 
روابط ایران و عراق تنها برای زمان تحریم نیســت.

عالءالدین بروجردی، با اشاره به سفر حجت االسالم 
حسن روحانی، رییس جمهور به عراق، گفت: با توجه 
به اینکه دشمنان ایران و عراق فعالیت هایی در جهت 
دور کردن این دو کشور انجام می دهند انجام اینگونه 
سفرها برای خنثی کردن توطئه ها علیه هر دو کشور، 
بسیار موثر اســت. وی با بیان اینکه سفرهای اخیر 
مقامات ارشد دو کشور به ایران و عراق نشان از فعال 
و پویا بودن روابط اســت، ادامه داد: به  هر میزان که 
بتوانیم از توانمندی های دو کشــور در جهت منافع 
ملی اســتفاده کنیم، می توانیم گام های بلندی در 
جهت منافع ملی برداریم. عضو  کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس  با تاکید بر اینکه باید حجم 
عظیمی از داد و ستد بازرگانی با همسایه غربی خود 
داشته باشیم، تصریح کرد: گسترش همکاری های 
اقتصادی و بازرگانی میان ایران و عراق به عنوان دو 
کشور همسایه به خصوص در شــرایط تحریم یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 توسعه روابط ایران و عراق 
تنها برای زمان تحریم نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

نماینده مردم قم  اظهار کرد: سران فتنه پیغام 
دادند که ما رمق نظام را گرفتیم. اگر آمریکایی ها 
تحریم را تشــدید کنند کار نظام تمام است و 
اکنون هم مردم دارند تاوان این بدبختی ها را 
می دهند. امروز اراده ای که برای حل مشکالت 
کشور کاری نمی کند را بی ربط با جریان فتنه 
نمی دانیم.  مجتبی ذوالنور افزود: نمی خواهم از 
تعصبات دینی حرف بزنم، از بعد حقوقی اثبات 
می کنم که اگر نماینده شروطی که باید داشته 
باشد را پذیرفت و در حین نمایندگی شروط را 
از دست داد این فقدان مشروعیت است و نمی 
تواند کرسی مجلس را داشته باشد. وی با بیان 
اینکه اگر فردی می خواهد نقش اپوزیسیون را 
بازی  کند، حرفی نیست، اما در این جایگاه نباید 
این اقدام را انجام دهد، تصریح کرد: نمی شود 
در درون نظام و با امکانات نظام علیه نظام حرف 

زد، لذا چارچوب را باید پذیرفت.

 نمی شود در درون نظام
 علیه نظام حرف زد

پیشخوان

بین الملل

 رسانه های دنیا از مالقات رییس جمهور ایران با مرجع عالی قدر نجف نوشتند ؛ 
راز یک وفاداری

احیای مرز صلح

 ایران چتری بر خاورمیانه

بسیاری معتقد هستند که 
دیدار حسن روحانی، رییس 
جمهور کشورمان با آیت ا...

سیستانی دیداری تاریخی است

ادعایی درباره همکاری موشکی کره شمالی و ایران
شــبکه خبری »ان بی ســی« با اســتناد به گزارش یک هیئت از ســازمان ملل ادعا کرده که روسای دو 
شرکت های تسلیحاتی کره  شمالی که در لیست سیاه ســازمان ملل قرار دارند، مشغول فعالیت در ایران 
هستند. این گزارش با اســتناد به مدارک سفر رؤسای برترین شرکت های تســلیحاتی کر شمالی یعنی 
شــرکت همکاری های معدن کاوی و توســعه تجارت کره)KOMID( که صادرکننــده تجهیزات برای 
موشک های بالستیک و دیگر تسلیحات است و شرکت گرین پاین که جنگ افزارهای معمولی می فروشد، 
مدعی شده اســت که این افراد اخیرا به ایران سفر کرده اند. ان بی سی می نویســد: سازمان ملل در حال 
حاضر در حال بررسی ادعاهایی مطرح شده در این باره است و به صورت مکتوب رونوشت گذرنامه تمامی 
دیپلمات های کره شــمالی مقیم تهران را از ایران درخواست کرده است. ان بی ســی در ادامه با استناد به 
گزارش یاد شده افزود: هیئت سازمان ملل اطالعات گذرنامه چندین دیپلمات کرده شمالی را احراز کرده 

و این اطالعات را در اختیار مقامات ایرانی قرار داده است.

نامه نمایندگان به روحانی درباره استفاده مجمع از اختیارات فراقانونی
محمدجواد فتحی، نماینده تهران  اظهار کرد: قانون اساســی در نص صریح می گوید تشــریفات و شکل 
قانونی و فرآیند تصویــب قانون به چه صورت اســت. در این اصول آمده مصوبه مجلــس از چه جایگاهی 
برخوردار اســت و بعد از تصویب باید کجا برود. وی افزود: به نظر می رســد مجمع تفسیرش از اختیارات 
خود را گسترده کرده و همچنین اختیاراتی که حتی قانون اساســی برای او در نظر نگرفته است را اعمال 
می کند؛ که این موضوع با صالحیت قانون گذاری در تعارض آشــکار اســت به همین دلیل  با تعدادی از 
نمایندگان مجلس در حال تهیه نامه ای خطاب به رییس جمهور هستیم که در مقام اعمال وظیفه قانونی 
اش که اجرای قانون اساسی است بخواهیم مقابل این تخطی صورت گرفته  بایستد. وی افزود: هرچند خود 
مجلس هم می تواند مقابله کند. ما رونوشت این نامه را به رییس مجلس هم می دهیم تا مجلس در ایرادات 
 استقاللی مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکند. مگر اینکه این موارد از طریق شورای نگهبان به دست

 ما برسد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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آزادسازی ۲ هکتار از بستر رودخانه زاینده رود 
در باغبادران

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نرخ صفر مالیاتی
منظور از مالیات با نرخ صفر روشــی است که 
مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، 
دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب 
مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در 
قانون مالیات های مستقیم و در مواعد مشخص 
شده به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان 
امور مالیاتی نیز مکلف به بررســی اظهارنامه 
و تعییــن درآمد مشــمول مالیات بر اســاس 
مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است 
و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، 

مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
اطالع رسانی وفرهنگ سازی مالیاتی 

با عنایت به اجرای قوانیــن جدیدی همچون 
قانــون مالیات بــر ارزش افزوده و یــا اجرای 
طرح جامع مالیاتــی، شــهروندان و مودیان 
مالیاتــی نیازمند آگاهی بخشــی در خصوص 
اجــرای این قوانیــن و نیز اثرات شــگرف آن 
در چرخــه اقتصادی و چرخه معیشــت خود 

هســتند. در همین راســتا بخش های اطالع 
رسانی نظام مالیاتی کشــور با انتشار اطالعیه 
ها و اعــالن های خبــری مــی توانند نقش 
موثری در آگاهــی دادن به افــراد جامعه در 
زمینه اجــرای قوانین پویــای مالیاتی از این 
دست داشــته باشــد. همچنین یکی از مهم 
ترین آثــار موثر اطــالع رســانی مالیاتی در 
 نزد افــکار عمومی را مــی تــوان در مقابله با
 ســوء اســتفاده های احتمالی از سوی برخی 

قانون شکنان و فراریان مالیاتی دانست.

بازار

شارژر همراه

مدیرکل تعزیرات استان اصفهان:
اختالف قیمت مرغ از مرغداری 

تا کشتارگاه تعیین تکلیف شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
اختالف ســه هزار تومانی قیمت مرغ از مرغداری 
تا کشــتارگاه برای اصالح در دست بررسی است 
و باید تعییــن تکلیف شــود.غالمرضا صالحی در 
حاشیه بازرسی از بازار اصفهان، در خصوص قیمت 
کنونی مرغ، اظهار کرد: نرخ فــروش مرغ زنده در 
مرغداری هــا 7200 تومان از ســوی دولت اعالم 
شــده اســت، اما با  قیمت 10 هزار و 300 تومان 
به کشتارگاه ها می رســد و با نرخ 13 هزار و 480 
تومان در مرغ فروشی ها عرضه و در نهایت با قیمت 
14 هزار و 800 تومان به مصرف کننده می رسد.

وی افزود: اختالف ســه هزار تومانی قیمت مرغ از 
مرغداری تا کشتارگاه برای اصالح در دست بررسی 
است و باید تعیین تکلیف شود. بنا بر اعالم معاون 
امور اقتصادی استانداری، مکانیزم توزیع در بازار 
هنوز اصالح نشده  و مردم در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف، مراتب را باید به شــماره 124 و 135 

اطالع دهند. 

مشاور حقوقی آب منطقه ای استان 
خبرداد:

آزادسازی ۲ هکتار از بستر 
رودخانه زاینده رود در باغبادران

مشاور حقوقی آب منطقه ای استان اصفهان گفت: 
از هفت اســفندماه با هماهنگی یگان انتظامی و 
عملیات اجرایی شــرکت آب منطقه ای تخریب 
ساخت و ساز و محوطه سازی 28 ویال و تصرفات 
آنان در منطقه وشــمندجان در دســتور کار قرار 
گرفت. مهدی جعفــری اظهار کرد: پــس از ارائه 
اخطارهای مکرر به متخلفان برای آزاد سازی و رفع 
تصرف حریم و بســتر رودخانه زاینده رود از هفت 
اسفندماه با هماهنگی با یگان انتظامی و عملیات 
اجرایی شرکت آب منطقه ای تخریب ساخت و ساز 
و محوطه سازی 28 ویال و تصرفات آنان در منطقه 

وشمندجان در دستور کار قرار گرفت.

 A1230 شارژر همراه انکر مدل
PowerCore II با ظرفیت 
10000 میلی آمپر ساعت

 234,000
تومان

 A1220 شارژر همراه انکر مدل
PowerCore II با ظرفیت 
6700 میلی آمپر ساعت

 180,000
تومان

شارژر همراه ای دیتا مدل 
P20000D ظرفیت 20000 

میلی آمپر ساعت

 215,000
تومان

یکی از اصلی ترین عوامل گرانی های پلکانی 
و پر شتاب خودروها در بازار ایران بی شک 
کارخانه های تولید هستند. در شرایطی که 
نقدینگی در بازار به شــدت باالست شرکت 
های خودرو ســازی با عرضه غیر متناسب و 
کاهش تولید در ماه های ابتدایی ســال بازار 
را تشــنه خرید خودرو کردند و در نهایت با 
افزایش قیمت های خــود عمال قیمت ها در 

بازارهای غیر رسمی را نیز باال کشیدند.
 مدیران بزرگ ترین خودرو سازی های کشور همواره 
مدعی هستند که قیمت تمام شده و مواد اولیه آنها 
بسیار باالســت و این عاملی برای زیان ده بودن این 
شرکت ها در ماه های اخیر بوده است. خودرو سازان 
مدعی بودند کارخانه ها با زیان انباشــته، خودروها 
را روانه بازار کرده اند؛ اما بــه  رغم این ادعا گزارش 
های مالی نشــان می دهد قیمت هــای خودرویی 
با 50 تا 100 درصد ســود به فروش رســیده اند. با 
بررســی آخرین صورت های مالی شرکت سایپا که 
مربوط به 6 ماهه اول امسال است؛ اما در اواخر دی 
ماه جمع بندی و به تایید هیئت مدیره آن رسیده، 
مشخص می شود قیمت تمام شده محصوالت این 
شــرکت به خصوص پراید که مثال بارز و مشــهور 
این روزهای خودروسازی کشــورمان است، چقدر 
بوده اســت. طبق این گزارش مالی بازرس شرکت 
سایپا، طی 6 ماهه اول امســال مجموعا 83 هزار و 
38 دستگاه خودرو پراید توسط سایپا تولید شده که 
 قیمت تمام شده آن، نزدیک به 16 هزار میلیارد ریال 

است.
با تقســیم مبلغ مذکور بر خودروهای تولید شده، 
عدد 19 میلیون و 200 هزار تومان به دست می آید.

در این گزارش اضافه شده که مجموع درآمد حاصل 
از فروش این پرایدها، حدود 15 هزار میلیارد ریال 
بوده که به همین خاطر، شــرکت سایپا حدود یک 
هزار میلیارد ریال متحمل ضرر شده است.خودروی 
تیبا دیگــر محصول پرتیراژ و پرفروش سایپاســت 

که تعداد تولید شده در 6 
ماهه اول سال جاری، 66 
هزار و 435 دستگاه بوده و 
قیمت تمام شده آن برای 
مجموعه مذکور، حدود 14 
هزار و 500 میلیارد تومان 
اســت. با تقســیم قیمت 

تمام شــده به تعداد خودروی تولیدی، مشــخص 
می شود هر تیبا، برای سایپا 21 میلیون و 955 هزار 
تومان تمام می شده است.مجموع فروش خودروهای 
تیبا، مبلــغ 15 هزار و 598میلیارد ریال شــده که 
سودی در حدود 100 میلیارد تومان برای سایپا به 
دنبال داشته است.سومین محصول پرتیراژ سایپا در 
این مدت، ساینا بوده که تعداد تولید شده از آن 20 
هزار و 336 دستگاه بوده است. قیمت تمام شده این 
خودرو نیز مجموعا 4 هزار و 369 میلیارد ریال بوده 
که با تقســیم آن بر تعداد تولید شده، مشخص می 
شود هر عدد ساینا ، 21 میلیون و 486 هزار تومان 
برای سایپا تمام می شــود و فروش آن 78 میلیارد 

تومان برای این شــرکت 
ســود به دنبال داشــته 
است. قطعا در 6 ماهه دوم 
امسال، قیمت تمام شده 
خودروهــای مذکور برای 
شرکت سایپا افزایش قابل 
توجهی داشته؛ اما میزان 
آن ، صرفا بر اساس گزارش های حسابرسی و مالی 
این شــرکت و بازرس قانونی آن مشخص می شود 
و در حال حاضر امکان برآورد دقیق از آن نیســت. 
نکته جالب این است که گزارش هزینه های مذکور 
مواردی چون شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، 
عوارض، هزینه شماره گذاری، دستمزد کارگر، هزینه 
مالی و اقساط وام و هزینه های جاری نمی شود. طی 
ماه های گذشته شــرکت ایران خودرو نیز در ارائه 
صورت های مالــی خود مدعی ضــرر و زیان بیش 
از 2 هزار میلیارد ریالی بوده؛ اما بررســی ها نشان 
می دهد ریشــه اصلی این زیان در هزینه های مالی 
آنها قرار دارد. طبق صورت های مالی اظهار شــده، 

ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور، 
تا پایان شهریور امسال زیان 2 هزار و 567 میلیارد 
تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی 
آن، یک هزار و 530میلیارد تومان اســت. سایپا نیز 
طبق آنچه به بورس اظهار کــرده، در 6 ماه ابتدایی 
امســال بیش از 2 هزار و 900 میلیارد تومان زیان 
حاصل کرده و این در حالی اســت که سرمایه ثبتی 
این شرکت، حدود 3 هزار و 930 میلیارد تومان است. 
این مسئله نشان می دهد که زیان اعالم شده از سوی 
خودرو ســازان نمی تواند واقعی باشد. کارشناسان 
مالی معتقدند در صورتی که دو خودرو ساز در صورت 
های مالی خود برای بهار اعالم ســود کرده بودند، 
 ناگهان در تابســتان و پاییز هزاران میلیارد زیان ده 

شده اند. 
در باب ارقام اعالمی، یک ابهام بزرگ وجود دارد که 
به سود اعالمی خودروسازان در بهار مربوط می شود. 
هم ایران خودرو و هم ســایپا برای فصل بهار اعالم 
سود کرده اند که این سود در عرض سه ماه جایش را 
به زیان مجموعا 4 هزار و 299 میلیارد تومانی داده 
است. حال پرسش اینجاست که جا به جایی سود و 
زیان در این ســطح چگونه رخ داده و آیا می توان بر 
صحت اطالعات ارائه شــده خودروسازان به بورس، 
مهر تایید زد؟ ابهــام موردنظر می تواند ریشــه در 
دو موضوع داشته باشــد، یکی نادیده گرفتن زیان 
شــرکت های زیرمجموعه خودروسازان وهمچنین 
زیان انباشته آنها در فصل بهار و دیگری، اعالم غیر 
واقعی ارقام مربوط به هزینه تولید. اگر اتفاق اول را 
فرض بگیریم، معنایش این اســت که خودروسازان 
زیان زیرمجموعه های خود را به همراه زیان انباشته 
در صورت های مالی فصل بهار منعکس نکرده و در 
ادامه به فصول تابســتان و پاییز منتقل شده است و 
بنابر فرض دوم ممکن است خودروسازان اصل افشای 
کامل اطالعات در بورس را رعایت نکرده و برای آنکه 
در ظاهر نشان دهند سودده هستند، هزینه و قیمت 
تمام شــده محصوالت خود را کمتر از آن چه بوده، 

اعالم کرده باشند. 

زیان دهی روی کاغذ

   گزارش مالی شش ماهه اول خودرو سازان نشان می دهد
 با وجود زیان ده بودن پراید، سایر تولیدات سودهای نجومی برای این شرکت ها داشته است

 طی ماه های گذشته شرکت ایران 
خودرو نیز در ارائه صورت های 

مالی خود مدعی ضرر و زیان بیش 
از 2 هزار میلیارد ریالی بوده است

مدیر دبیرستان دوره اول دارالقرآن الکریم اصفهان )متوسطه اول( با اشاره 
به فعالیت های آموزشی مدارس آموزشی وپرورشی  دارالقرآن در اصفهان 
اظهار کرد: مجتمع آموزشی دارالقرآن الکریم اصفهان هشت واحد آموزشی 
دارد که از دبستان تا متوســطه دوم را شامل می شود و در زمینه تعلیم و 

تربیت رسمی دانش آموزان دخترو پسر فعالیت دارد. 
عباسعلی روســتا گفت: یکی از این  واحدها، دبیرســتان دوره اول است 
که در خیابان مسجد ســید، بازارچه بید آباد واقع شــــده و قدمت این 
 واحد آموزشی مربوط به سال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی ایران  

می شــــود و قدمگاه چهل شــهید 
دفاع مقدس اســــت. چهل دانش 
آموز این واحــد تحصیلی در جریان 
جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت 
رســیده اند که از چهره هــای بارز و 
شاخص آن می توان به سردارشهید 
حاج حســین خرازی، فرمانده لشکر 
14امام حسین)ع( اشــاره کرد. وی 
ادامه داد: این واحد آموزشی در حال 
حاضر200 نفر دانش آموز دارد که در 
پایه های هفتم، هشتم و نهم مشغول 
به تحصیل هستند و عالوه بردروس 
رسمی آموزش وپرورش در زمینه های 
فوق برنامه کالس های قرآن ،ریاضی 
فیزیک، شیمی، ادبیات، ورزش و هنر 
فعالیت می کنند. وی افــــزود: در 
ســال تحصیلی جاری در بعد درسی 
اخالقی آموزشــی و فرهنگی دانش 
آموزان این واحد آموزشــی سرآمد 
بوده اند و رتبه های اول ،دوم وســوم 

اداره آموزش وپرورش ناحیه پنج اصفهان  در رشته های فرهنگی، هنری،  
قرآنی و ورزشی را  به خود اختصاص داده اند که  امسال 37رتبه برتر کسب 

شده است.
روستا، با اشــاره به آموزش های علمی در این نهاد آموزشی  تصریح کرد: 
دربعد علمی نیز این واحد آموزشــی افتخارات شایانی  را کسب کرده که 
در پایه هشتم می توان به رتبه دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در ناحیه اشاره 
کرد. جلسات آموزش خانواده که در این واحد برگزار می شــود کم نظیر 
است به صورتی که ارتباط والدین با دبیران به صورت فوق العاده  در طول 
سال تحصیلی در جلسات متعدد و به صورت پایه ای )بیست جلسه در طول 
سال تحصیلی ( برگزار می شود. نکته ویژه این واحد آموزشی این است که 
اولویت بندی در رتبه های آموزشی وپرورشی با توجه به کارنامه ماهیانه 

ای که به دانش آموزان داده می شود بر اساس یک تا صد امتیاز دسته بندی 
می شوند. مدیر این واحد آموزشــی در مورد پذیرش دانش آموزان گفت: 
پذیرش در پایه هفتم این آموزشــگاه بر اساس ثبت نام اینترنتی ومراجعه 
به سایت دبیرستان دارالقرآن دوره اول و مصاحبه اســت که باید دانش 
آموز به همراه خانواده به اســتناد اطالعاتی که ارائه می کند در مدرســه 
حضور داشته باشــد و پس از گفت وگو و مصاحبه حضوری دانش آموزان 

بر اســاس صالحیت های مورد نظر دبیرستان پذیرش خواهند شــد.
روستا افزود: دراین واحد آموزشی اضافه بر دو ساعت آموزش قرآن رسمی 
یک ســاعت کالس فوق برنامه قرآن نیز 
برگزار می شــود و به صــورت ویژه  نیزدر 
مراســم صبحگاه و ظهرگاه و)شــامگاه با 
والدین( روزانه یک صفحه قرآن به صورت 
ترتیل قرائت می شــــود و دانش آموزان 
با  یکدیگر همخوانــی می کنند. در طول 
سه ســالی که دانش آموزان در این واحد 
آموزشــــی تحصیل می کنند، ســه بار 
به صــورت کامل قرآن به صــورت ترتیل 
تالوت می شــودکه این شــیوه روخوانی 
وروان خوانی  موجب می شــود تا دانش 
آموزان به صورت کامل بتوانند در هر مکان 
وزمان قرآن را به صــورت صحیح تالوت 
کنند. وی تاکید کــرد: در این مــدارس 
هیچ هزینــــه اضافی برای آمــــوزش 
 قــرآن دریافت نمی شــــود و پرداخت 
هزینه هــای این واحد آموزشی  به استناد 
شهریه مصوب مــدارس غیــر دولتــی 

محاســبه مــی شــود. 
مدیر دبیرستان دوره اول دارالقرآن الکریم 
اصفهان بیان کرد: مدرســه دارالقرآن معمــوال رتبه های برتر اســتان در 
زمینــه های علمــی و مذهبی را در ناحیه و اســتان بــه خود اختصــاص 
داده اســت. در زمینه حفظ قرآن، نهــج البالغــه، صحیفه ســجادیه، 
ترتیل و قرائــــت قرآن نیز جزو برترین ها هستیم. وی تصریح کرد: این 
مدارس به لحــاظ حاکم بودن فضــای مذهبی، مستعد ترین، شــادترین 
و کم مشــکل ترین دانش آمــوزان را دارد و به رغم این که دانش آموزان 
در دوره اول متوســــطه  بحرانی ترین دوره زندگی خود  را می گذرانند؛ 
با این وجود  ناهنجاری و مشکالت خاص این سن  در میان دانش آموزان 
دبیرستان ما بسیار پایین اســت. مدارس دارالقرآن به صورت غیر دولتی 
و وابسته به آموزش وپرورش اســتان وزیر نظر هیئت امنا وهیئت مدیره 

دارالقرآن الکریم اصفهان فعالیت دارند .

مدیر دبیرستان دوره اول دارالقرآن الکریم اصفهان:

 مدرسه دارالقرآن ،  رتبه های برتر استان در زمینه های علمی و مذهبی 
را  به خود اختصاص داده است

با »حســابداری جیبی کســبه« 
خودتان حسابدار خودتان باشید.

حسابداری فروشگاهی اندروید با 
قابلیت صدور فاکتور، انبارداری و 
 PDF بانکداری، به همراه خروجی
و اشتراک گذاری و چاپ مستقیم 

PDF روی چاپگر است.
به عــالوه چــاپ ســیار روی 
 Bixolon ،پرینترهای قابل حمل
 Rongta، Woosim صــورت 

می گیرد.

حسابداری جیبی 
کسبه

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

انتخاب واحد تولیدی گز شــاهکار بلداجی اصلی به 
عنوان واحد برتر و نمونه ســازمان غذا و دارو در سال 
1397 که یقینا استحقاق آن را داشــته اید را به شما 

و پرســنل زحمتکش و فعال این واحد تولیدی صمیمانه تبریک عرض کرده و 
موفقیت شما برادر ارجمند و دوست داشتنی را از خداوند متعال خواهانم. 

علیرضا رحمانی بلداجی

جناب آقای کوروش بیگدلی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری و معاونین محترم

 این اداره کل
بدینوسیله تحقق کامل درآمدهای مالی استان و قرار گرفتن در مقام  پنج استان برتر کشور 
را به شــما و کلیه همکاران صمیمانه تبریک عرض کرده و موفقیت شما را از درگاه خداوند 

متعال خواهانم.

ارتقای پست ســازمانی جنابعالی از رییس گروه مالیاتی به رییس امورمالیاتی 
)ممیز کل( شهرستان برازجان استان بوشهر را صمیمانه به حضرتعالی و خانواده 
محترم تان تبریک عرض  کرده و موفقیت شــما را از درگاه ایزد یکتا خواهان و 

خواستارم.

دوست و همکار ارجمندم جناب آقای محمد بحرینی

ارادتمند شما
علیرضا رحمانی بلداجی 

از اداره امور مالیاتی بخش بلداجی

جناب حاج احمد طهماسبی بلداجی 
استاد فرهیخته صنعت گز بلداجی و مدیریت محترم 

کارخانه گز بلداجی اصلی با برند شاهکار

دوست و همکار کوچک شما علیرضا رحمانی بلداجی در امور مالیاتی بخش بلداجی
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مفاد آراء
12/70 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027011245 مورخ 1397/11/14 محمدرضا ابراهیمي 
علویجــه فرزند حاجي آقا بشــماره شناســنامه 11 صــادره از نجف آباد بشــماره ملي 
1092023135 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4053 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 10/37 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رسول محمد نظر .
2- راي شماره 139760302027011524 مورخ 1397/11/25 حسین چنگانیان فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291367901 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری و مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 5624-5621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 726/97 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي بهجت ساسانی و حیدر علی اجیه 

خوراسگانی.
3- راي شــماره 139760302027011526 مــورخ 1397/11/25 رضــا چنگانیــان 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 64 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291343520 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5624-5621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 726/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بهجت 

ساسانی و حیدر علی اجیه خوراسگانی.
4- راي شماره 139760302027007753 مورخ 1397/08/21 باقر رحماني مطلق فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283921804 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سید محمد تقی رحیم زاده .
5- راي شماره 139760302027010487 مورخ 1397/10/23 سید اکبر دادگرنیا فرزند 
سید حمید بشماره شناســنامه 34147 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282268511 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12133 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 90/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اسداله دارا .
6- راي شماره 139760302027010562 مورخ 1397/10/25 دلشاد دشت پیما فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 24 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649832129 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1428 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/16 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139760302027010566 مورخ 1397/10/25 حســین محمودي 
اسفنداراني فرزند علي بشماره شناسنامه 37 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649849978 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1428 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139760302027010942 مورخ 1397/11/06 محمدرضا محمدي 
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 336 صادره از اهواز بشماره ملي 1756090610 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12141 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رمضان خدابخش شهرستانی.
9- راي شماره 139760302027010943 مورخ 1397/11/06 سمیه محمودي فرزند 
فریدون بشماره شناسنامه 4371 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288292260 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12141 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رمضان خدابخش شهرستانی.
10- راي شماره 139760302027009191 مورخ 1397/09/26 تاجماه شجاعي حوض 
ماهي فرزند حسن بشماره شناســنامه 3 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419412470 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12198 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 233 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسینعلی قربانیان و معصومه ربیعی.
11- راي شــماره 139760302027011315 مورخ 1397/11/16 محمدعلي ایزدي 
وصفي فرزند غالمحســن بشــماره شناســنامه 236 صادره از شهرضا بشــماره ملي 
1198662379 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
12- راي شــماره 139760302027011673 مورخ 1397/11/27 صدیقه ســبزواري 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 770 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287661297 در 
2800 سهم مشاع از 7235503 سهم ششدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب باغ احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9334-9335 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 2800 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

حسن پاگیری قلعه نویی .
13- راي شماره 139760302027010774 مورخ 1397/11/02 محبوبه جابري دهاقاني 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 5485 صادره از شهرضا بشماره ملي 5129394844 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي هرمز عسگری فرزند علی .
14- راي شــماره 139760302027011474 مــورخ 1397/11/24 اکبر وهابي فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 8618 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283788055 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7871 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج اسماعیل ابراهیمی پزوه.
15- راي شــماره 139760302027011731 مورخ 1397/11/27 زهرا جاللیان فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3112 صادره از آبادان بشماره ملي 1818834741 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9334-9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 253 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین آزاد مرد.
16- راي شماره 139760302027010832 مورخ 1397/11/04 سید فضل اله حسیني 
نژاد خوراسگاني فرزند سیدرحیم بشماره شناسنامه 11833 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283820226 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قدیر علی اکبرییان .
17- راي شــماره 139760302027010891 مورخ 1397/11/06 پري خاکسار  فرزند 
نعمت اله بشماره شناســنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283574284 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 154 

فرعي از اصلي 10354 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 239/16 مترمربع. 
خریداري طي سند رسمي.

18- راي شــماره 139760302027011456 مورخ 1397/11/24 علی اصغر قربانی 
بوانی  فرزند امراله بشماره شناسنامه 210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291063821 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی فرزند حسینعلی.
19- راي شــماره 139760302027011314 مورخ 1397/11/16 علي موگوئي فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 301 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129200612 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 69/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قاسم داوری دولت آبادی فرزند اسماعیل .
20- راي شماره 139760302027010822 مورخ 1397/11/03 حسین دادخواه فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 61 صادره از تیران بشماره ملي 5499338851 در ششدانگ 
یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 2156/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139760302027009230 مورخ 1397/09/27 سید باقر علوی فرزند 
سیداحمد بشماره شناســنامه 2668 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286674476 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/42 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139760302027009231 مورخ 1397/09/27 اقدس سلیماني فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از اردستان بشــماره ملي 1810127110 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 78/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
23- راي شماره 139760302027011425 مورخ 1397/11/23 محمد کریم حاجیان 
فروشــاني فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 127 صادره از خمیني شــهر بشماره ملي 
1141533413 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139760302027011353 مورخ 1397/11/16 صدیقه عموئي خوزاني 
فرزند شعبانعلي بشماره شناسنامه 401 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141589133 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12665 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بانو حلیمه خاتون چوپانی .
25- راي شــماره 139760302027010895 مورخ 1397/11/06 محســن خشوعي 
اصفهاني فرزند علی بشماره شناسنامه 759 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288259141 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
35894 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/72 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي پروین ترک زاده .
26- راي شــماره 139760302027010608 مورخ 1397/10/26 رضا قرباني خاتون 
آبادي فرزند یداله بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283896648 
در ششدانگ یکباب کارگاه آهن فروشی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
299 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 311/50 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی صدرارحامی.
27- راي شــماره 139760302027010899 مورخ 1397/11/06 محمد خشــوعي 
اصفهاني فرزند علي بشماره شناسنامه 748 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288215304 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
35894 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/72 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي پروین ترک زاده .
28- راي شــماره 139760302027011442 مورخ 1397/11/23 مهدیقلي بینا فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622865351 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 223/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139760302027010835 مورخ 1397/11/04 محمد علی دري دولت 
آبادي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 104 صادره از دولت آباد بشماره ملي 6609475334 
در ششــدانگ یکباب چهار دیواری با اطاق احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
252 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/10 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه محمدی و بتول محمدی 

سمسوری.
30- راي شــماره 139760302027011424 مورخ 1397/11/23 رســول چنگانیان 
خوراسگاني فرزند علي اصغر بشــماره شناســنامه 707 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291559159 در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 221 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن رحیمی.
31- راي شماره 139760302027009233 مورخ 1397/09/27 حکیمه سامي فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 3 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209668327 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 78/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139760302027011740 مورخ 1397/11/27 برات جعفر کریمی 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 10831 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283810182 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5111 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شماره 139760302027010849 مورخ 1397/11/04 اکبر سعید منش فرزند 
هاشم بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287739253 در ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 286/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی زارعی گشیری.
34- راي شماره 139760302027010894 مورخ 1397/11/06 عباس فرهادي فرزند 
ایاز بشماره شناسنامه 2881 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285159616 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 154 فرعي 
از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/16 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139760302027010746 مورخ 1397/11/01 علی داد شمسي حسن 
هندوئي فرزند خان بابا بشماره شناسنامه 557 صادره از لردگان بشماره ملي 4668819743 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9914 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 93/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا قادری خوراسگانی .
36- راي شــماره 139760302027008912 مــورخ 1397/09/21 عفــت کیانــی 
ابری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1603 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283645610 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 102/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027011295 مورخ 1397/11/15 حسین یزدخواستی 
فرزند اصغر بشــماره شناسنامه 718 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287818269 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 103/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمي سید مهدی صالح ابهری.

38- راي شــماره 139760302027010855 مــورخ 1397/11/04 محمدحســین 
اسماعیلي چرمهیني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 462 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287892574 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالوهاب فزوه .
39- راي شماره 139760302027010969 مورخ 1397/11/07 مرتضی زارعی گشیری 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 61353 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281710555 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 405/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن زارعی گیشیری.
40- راي شــماره 139760302027011039 مورخ 1397/11/09 عین اله ســعادتي 
اســکندري  فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 9 صــادره از فریدن بشــماره ملي 
1159792003 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین کشاورز.
41- راي شــماره 139760302027011476 مــورخ 1397/11/24 زهــرا عبداللهي 
خوراســگاني فرزند قدیرعلي بشــماره شناســنامه 3 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291392025 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7871 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج اسماعیل ابراهیمی پزوه.
42- راي شــماره 139760302027011737 مورخ 1397/11/27 حیدر موالئی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 297 صادره از فارسان بشماره ملي 5558664797 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3  فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 89/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباس چراغی .
43- راي شماره 139760302027011409 مورخ 1397/11/23 نعمت اله فالحتی فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1817 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286587719 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 156/70 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کشاورز.
44- راي شــماره 139760302027011940 مــورخ 1397/12/04 حســین هاللی 
اصفهانی فرزند باقر بشماره شناسنامه 406 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285554688 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139760302027011473 مــورخ 1397/11/24 حســن گلبانی 
خوراســگانی فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 44860 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1282372051 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 1 فرعــي از اصلــي 9000 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 193/60 مترمربــع. خریــداري مــع الواســطه بصــورت عــادي از مالک رســمي 

حاج آقا مصطفی حسینی خوراسگانی.
46- راي شــماره 139760302027010836 مورخ 1397/11/04 اعظم ایوبی فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 71172 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282453947 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 129/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نعمت اله زارعی هفدانی .
47- راي شــماره 139760302027010859 مــورخ 1397/11/04 کیومــرث قائید 
امیني هاروني فرزند فالمرز بشــماره شناسنامه 2110 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4620476323 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 108/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي میرزاحسین برادران توتونچی .
48- راي شــماره 139760302027011544 مــورخ 1397/11/25 صدیقه احمدی 
دســتجردی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 2386 صادره از جرقویه بشماره ملي 
5649451230 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 185/5 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
49- راي شــماره 139760302027011721 مورخ 1397/11/27 احمد جعفری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291334181 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 213/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027010846 مورخ 1397/11/04 مسعود امینی پزوه 
فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 694 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293372137 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالحسین فزوه .
51- راي شــماره 139760302027010265 مــورخ 1397/10/18 محمدعلي نایبي 
کردآبادي فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 167 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291349499 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/48 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027010914 مورخ 1397/11/06 حمیدرضا طاهري 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 2168 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288273207 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/35 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
53- راي شماره 139760302027011726 مورخ 1397/11/27 حسن میرزائی علویجه 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 161 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091948534 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6294 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 53/10 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
54- راي شــماره 139760302027009469 مــورخ 1397/10/03 علی اکبر بهمنی 
فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 480 صادره از حیدرآباد بشماره ملي 5649232628 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1576 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/45 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139760302027011421 مــورخ 1397/11/23 لیال شــجاعیان 
خوراســگاني فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه - صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1270188291 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد بوجاری.
56- راي شــماره 139760302027010913 مــورخ 1397/11/06 مریــم دادخواه 
فرزند باقر بشــماره شناســنامه 1502 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288362978 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/35 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
57- راي شماره 139760302027011657 مورخ 1397/11/27 محمد حسن سلمانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291288473 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 95 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
58- راي شماره 139760302027010840 مورخ 1397/11/04 سید عبدالرضا رجائي 
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 441 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287777279 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 250/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محی الدین کاشفی.
59- راي شماره 139760302027010610 مورخ 1397/10/26 نسرین احمدی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 2010 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291524681 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12845 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 170/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد فروغی ابری فرزند عباس.
60- راي شــماره 139760302027011683 مورخ 1397/11/27 حســن شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 8539 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787164 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6425 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 183/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شــماره 139760302027011685 مــورخ 1397/11/27 ناصر عبداللهي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 254 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291460454 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6063 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/07 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمرضا درخشیار فرزند قربانعلی.
62- راي شماره 139760302027010831 مورخ 1397/11/04 داود امیري ثوري فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659620892 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 503 فرعي از اصلي 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139760302027011130 مورخ 1397/11/11 بتول اکبریان اسماعیل 
زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 136 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291354166 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 121/64 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین اکبریان .
64- راي شماره 139760302027011727 مورخ 1397/11/27 عفت رمضانی بوزانی 
فرزند مهدي بشــماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291351973 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13099 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 136/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139760302027010862 مورخ 1397/11/04 حسین محمدی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1584 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291520491 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 97 فرعي از اصلي 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي قربانعلی غالمی سمسوری فرزند غالمحسین.
66- راي شــماره 139760302027011734 مورخ 1397/11/27 سید جواد قریشی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291499245 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 173 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139760302027010920 مورخ 1397/11/06 صدیقه خوشبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 6476 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283766523 در شش - هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/94 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت خوراسگانی 

فرزند قدمعلی.
68- راي شــماره 139760302027010925 مورخ 1397/11/06 رضا خوشــبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 6477 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283766531 در یک و پنج - هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
287/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت 

خوراسگانی فرزند قدمعلی.
69- راي شــماره 139760302027010927 مورخ 1397/11/06 قربانعلي خوشبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 216 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291327509 در یک و پنج - هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
287/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت 

خوراسگانی فرزند قدمعلی.
70- راي شماره 139760302027010929 مورخ 1397/11/06 صفرعلي خوشبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 185 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291262466 در یک و پنج - هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
287/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت 

خوراسگانی فرزند قدمعلی.
71- راي شماره 139760302027011125 مورخ 1397/11/11 علیرضا فروغی ابری 
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 42 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291265783 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12832 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 231 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139760302027011126 مورخ 1397/11/11 ربابه امینی قلعه نوئی 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 364 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283598043 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
73- راي شماره 139760302027010830 مورخ 1397/11/04 عزت جباری دیزیچه 
فرزند خداداد بشماره شناســنامه 118 صادره از دیزیچه بشماره ملي 5419560534 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/06 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
74- راي شــماره 139760302027011124 مــورخ 1397/11/11 علیرضــا 
فروغی ابــری فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 42 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291265783 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12832 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139760302027009643 مورخ 1397/10/05 حسین بنان فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 40122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280826797 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/80 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
76- راي شــماره 139760302027009504 مــورخ 1397/10/03 نیلوفــر بنــان 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271305941 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 249 فرعي از 
 اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 198/03 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ادامه در صفحه 5
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امنیت مردم، خط قرمز پلیس است

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشســت مطبوعاتي خود با 
اصحاب رسانه به تبیین عملکرد نیروی انتظامی استان در سال 
97، تشــریح طرح نوروزي و توصیه هایي به منظور پیشگیری از 

جرم و سرقت در  ایام نوروز پرداخت.
سردارمهدی معصوم بیگی با گرامیداشت روز شهدا اظهار داشت: 
در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی و گام دوم انقالب باید تمامی 
تالش خود را به کار بگیریم که چشم اندازها و اقدامات و عملیات 
الزم بر محور هفت محور تبیین شده توسط رهبر انقالب تعیین 

و اجرایی شود.
عملكرد پليس در سال ٩٧

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه  در سال 97 اولویت 
نیروی انتظامی اســتان بر اهتمام حداکثری بر پیشــگیری از 
سرقت بوده است، گفت: به همین منظور تعداد 129 باند سرقت 
شناسایی و با آن ها برخورد شد که بیشترین باندهای برخورد شده 
مربوط به سارقان منزل و 28 درصد آن ها را تشکیل می دهد، در 
رتبه دوم باندهای برخورد شده سرقت داخل خودرو 18 درصد 
و در رتبه سوم ســرقت از اماکن 13 درصد، رتبه چهارم سرقت 

احشام 14 درصد و سرقت به عنف 9 درصد قرار دارند.
 وی در ادامه افزود: طبــق آمار بیش از 33 درصد دســتگیری 
سارقان امسال بیشتر از گذشته بوده است که مبین اشراف نیروی 
انتظامی در این کار است، میزان ارزش اموال مکشوفه از سارقان 
در مدت مشابه در سال 96 حدود 73 درصد ارزش بیشتری داشته 
است.همچنین در سال جاری 20 طرح سراسری مقابله با سرقت 
به طور همزمان با توجه ویژه به کشف اموال مردم و استرداد آن ها 
انجام شد و آمار افزایشی آن نشان دهنده تاثیرگذاری زیاد این کار 
به عنوان شاخصه موفقی در سال 97 بوده است .فرمانده انتظامی 
استان اصفهان با بیان  اینکه امسال سال حمایت از کاالی ایرانی 
نام گرفته بود، تشریح کرد:مبارزه با کاالی قاچاق و ارز در اولویت 
دوم پلیس بود که به همین منظــور حدود 3 هزار و 700 پرونده 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشکیل شد که از این میان نزدیک 4 هزار 
نفر در این بخش دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفتند، ارزش اموال 

کشف شده از قاچاقچیان بالغ بر 118 میلیارد تومان بوده است.
 در همین راستا عمده انبارهای استان اصفهان هم مورد شناسایی 
قرار گرفــت و برای جلوگیــری از کاالی قاچــاق و احتکار کاال 
شناسنامه دار شــدند، در مجموع باندهای منهدم شده در حوزه 
کاال با 57 درصد افزایش نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

معصوم بیگی، با تکیه بر ســخنان رهبري مبني بر جلوگیری از 
زمین خواری تصریح کرد: حدود 2 میلیون مترمربع جلوگیری از 
زمین خواری در اصفهان انجام گرفته که عمده این موارد در سه 

شهرستان لنجان، مبارکه و خمینی شهر بوده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در حوزه مربــوط به جعل و 
کاله برداری اذعان داشت: 49 باند، شناسایی شده که نشان دهنده 
افزایش 61 درصدی کشف در حوزه کالهبرداری است و موفقیت 

قابل تحسینی در حوزه کشف به حساب می آید.
سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه در طول سال جاری با بیش از 
400 خودروی آالینده برخورد شده است، اظهار داشت: در حوزه 
آموزش فرهنگ ترافیک نیز 25 درصد افزایش آموزش و فرهنگ 

سازی را شاهد بودیم.
وی، با تبییــن اینکه بیش از 20 هزار موتورســیکلت و 32 هزار 
خودروی جدید در اصفهان در ســال جاری شماره گذاری شده 
است، ابراز داشت: در مجموع در سطح استان اصفهان یک میلیون 
و 550 خودرو و یک میلیون و 300 هزار موتورســیکلت شماره 

گذاری شده است.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تصادفات فوتی 
برون شهری اصفهان 10 درصد افزایش یافته است، بیان داشت: 
امسال 650 نفر جان خود را در تصادف جاده ای اصفهان از دست 
دادند و در مجموع یک هزار و سه نفر در تصادفات درون و برون 

شهری اصفهان جان باختند.

جان باختگان ناشــی از تصادف در اصفهان، معادل 
سقوط ماهانه یک هواپيماست

وی ادامه داد: جان باختگان ناشــی از تصادف در استان اصفهان 
ماهیانه حدود 91 نفر و روزانه بیش از ســه نفر است و شبیه این 
است که ماهیانه یک هواپیما در اصفهان سقوط کند؛ اما به این 

موضوع مهم توجه جدی نداریم.
سردار معصوم بیگی با تاکید بر اینکه بیشترین تصادف در جاده ها 
رخ می دهد، اظهار داشت: عمده دلیل تصادف در جاده ها شامل 
عدم توجه به جلو 47 درصد، عدم کنترل وســیله نقلیه ناشی از 
سرعت 21 درصد، عدم رعایت حق تقدم 10 درصد و تغییر مسیر 

ناگهانی چهار درصد بوده است.
آزاد راه کاشان، پرحادثه ترین جاده استان اصفهان در 

سال جاری
وی با بیان اینکه پرحادثه ترین جاده در اســتان اصفهان آزاد راه 
کاشان بوده است، گفت: بر این اساس محور ایمن در این مسیر 
احداث خواهد شد تا با ایجاد 20 ایستگاه استراحت در این جاده 
که در سال آینده دائمی خواهد شد، بر این مشکل مهم فائق آییم.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: محور میمه - دلیجان و 
آزاد راه نطنز - بادرود رتبه های بعدی آمار باالی تصادف جاده ای 

در اصفهان را به خود اختصاص دادند.
وی، با اشــاره به اینکه 14 درصد تصادفــات در آزادراه، 26 درصد 
بزرگراه و 28 درصد راه اصلی بوده اســت، بیان داشت: 56 درصد 
تصادفات در جاده در روز و 44 درصد در شــب رخ داده و بیشترین 
خودروهای تصادفی نیز پراید با 26 درصد و پژو 28 درصد بوده است.

کشف بيش از ۳۴ تن مواد مخدر در سال جاری
سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
بیش از 34 تن مواد مخدر کشف شد که ناشی از مجاهدت نیروی 
انتظامی اســت، بیان داشــت: بیش از 23 هزار نفر قاچاقچیان 
عمده، خرده و عمده فروش و معتادان ســخت و متهاجر در این 

طرح دستگیر شدند.
وی افــزود: در این راســتا 179 باند تهیه و توزیــع مواد مخدر 
شناسایی و در ســال جاری با آنها برخورد شد و تمرکز خوبی بر 

آموزش همگانی وجود داشت.
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس در 

محالت آلوده به شکل مستمر مستقر شدیم و تشکیل نمایشگاه 
دائمی مواد مخدر عالوه بر آموزش های مختلف به گروه های هدف 

از دیگر اقدامات پلیس در این زمینه بوده است.
افزایش ۱5۱ درصدی ميزان جرایم فضای مجازی در 

اصفهان 
وی با بیان اینکه در حوزه پلیس فتا کماکان با رشد جرایم مواجه 
هستیم و عمده این آمار ناشــی از فرصت هایی است که مردم در 
اختیار مجرمان می گذارند، گفت: در ســال جــاری 151 درصد 
افزایش جرم در فضای مجازی وجود داشــته است که بیشترین 
فراوانی جرم در فضــای مجازی مربوط به برداشــت اینترنتی از 
حساب های مردم است. سردار معصوم بیگی با تاکید بر اینکه مردم 
با رعایت توصیه های پلیس در این بخش به دام شیادان نمی افتند، 
بیان داشــت: کالهبرداری یارانه ای دومین رتبه افزایش جرم را 
در فضای مجازی را داشــته و انتشار فیلم های خصوصی نیز رتبه 
 ســوم افزایش را به خود اختصاص می دهد.وی با اشاره به اینکه 
 پلیس اصفهان بیش از 87 هزار ســایت مجرمانــه را رصد کرده
 است، ابراز داشــت: در سال جاری 184 جلســه آموزشی برای 
گروه های هدف داشتیم تا مردم را از آسیب فضای مجازی درامان 

بداریم.
افزایش ۳۰ درصدی تماس های مردمی با پليس ۱۱۰

فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشــاره به اینکه واحدهای 
صنفی اینترنتی تحت رصد قرار گرفتند که 76 درصد این کنترل 
افزایش یافت، اظهار داشت: در حوزه پلیس 110 در سال جاری 
حدود دو میلیون و 500 هزار تماس داشتیم که روزانه بیش از 9 
هزار تماس را تشکیل می دهد که نسبت به مدت مشابه با افزایش 

30 درصدی برخوردار بوده است.
وی با تاکید بر اینکه امسال تجمیع خطوط 110 را شاهد بودیم، 
ابراز داشت: بدین ترتیب از این پس از ســتاد فرماندهی استان 
اصفهان نیازهای همه امداد خواهان قابل رصد است و در صورت 

ضعف نیروی انتظامی در این بخش موضوع قابل پیگیری است.
راه اندازی پليس ۱۱۰ فتا

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه تجزیه و تحلیل 
جرم از دیگر ویژگی های این بخش اســت کــه قدرت عملیاتی 
پلیس را افزایش می دهد، گفت: ایجاد پلیس 110 گردشــگری 

از دیگر اقدامات پلیس در ســال جاری بود و پلیس 110 فتا نیز 
راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در ســال جاری باند فروش لوازم آرایشی و 
بهداشتی تاریخ گذشته و تقلبی شناسایی شد، گفت: بر این اساس 
6 میلیارد ریال کاالی تاریخ منقضی و غیراســتاندارد کشف شد 
که از انواع لوازم بهداشتی مشهور در این اقالم وجود داشته است.

سه اقدام شاخص در سال ٩٧   
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با تاکید بر سه اقدام شاخص 
در سال 97 گفت: تجمیع خطوط 110 در سال 97، ایجاد 110 
گردشگری و 110 فتا از اقدامات شاخصی است که در سال 97 

کلید خورد و باعث افزایش جرم قدرت عملیاتی پلیس شد.
وی با اشــاره به نتایج آمــار مرکزی مــردم در خصوص پلیس 
اصفهان اذعان کرد: در سال 97 میزان شکایت مردمی 13 درصد 
کاهش داشته اســت، به این معنا که مردم امســال 13 درصد 
از نیروی انتظامی نســبت به سال گذشــته کمتر دلخور بودند، 
همچنین 31 درصد از نیروی انتظامی بیشــتر تقدیر شــده که 
نشــان دهنده تالش های صورت گرفته مبتنی بــر عقالنیت و 
اولویت بندی درست نیروی انتظامی و مورد رصد مردم بودن است. 
معصوم بیگی توضیح داد: در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی 
 هم در کالنتری هاو پاســگاه ها و پرونده های اجتماعی به جای
  ارجاع بــه مراکز قضائــی به این بخــش ارجاع داده شــده که

 در ســال 97 میزان 73 درصد این پرونده ها بــه مصالحه ختم 
شده است.

 ۳ هزار و ۱۱۴ قلم جنس تاریخ گذشته لوازم بهداشتی 
و آرایشی

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد: طی چند روز گذشته 
باندی که لوازم ارایشی تاریخ گذشــته داشت شناسایی و بالغ بر 
6 میلیارد ریال و تعداد 3 هزار و 114 قلم جنس زمان گذشته و 
تاریخ منقضی با مارک های تقلبی از آن ها کشف و با آن برخورد 

شد و 4 نفر دستگیر شدند.
 »نشاط بهاری، نظم و قانون مداری«

وی در ادامه در بخش دوم صحبت ها با اشــاره به تشــریح طرح 
نوروزی تصریح کرد: طرح نوروزی به عنوان وســیع ترین طرح 
کشــوری نیروی انتظامی با مدت زمان طوالنی از اول اســفند 

شروع شده است؛ اما به طور رسمی از 24 اسفند با تشکیل قرارگاه 
نوروزی با شعار »نشاط بهاری، نظم و قانون مداری« شروع خواهد 
شد و نیروی انتظامی استان اصفهان آمادگی 100 درصدی برای 

اجرای طرح نوروزی را دارد.
معصوم بیگی عنوان داشــت: به دلیل جاری شــدن زاینده رود 
پیش بینی می شــود حدود 30 درصد مسافر و گردشگر افزایش 
پیدا کند که شرایط ویژه ای را نسبت به سال قبل نشان می دهد، 
به همین دلیل طرح نوروزی کــه دو ماموریت کنترل ترافیک با 
کمک دیگر دستگاه ها و پیشــگیری از جرم و سرقت را برعهده 
دارد و برنامه ریزی دقیق و متقنی با اســتفاده از نیروی کمکی از 
کشور انجام می شود، در ایام نوروز مراکز تعویض پالک تا ساعت 

19 باز خواهد بود.
 »مسافر مسئول، سفر لذت بخش« 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان این که شــعار »مسافر 
مسئول، سفر لذت بخش« در حوزه ترافیک مطرح شده خاطرنشان 
کرد: این شعار به معنای قانون مداری مسافر، رعایت کننده حقوق 
دیگران، جلوگیری از سرعت غیر مطمئنه  و تمرکز در رانندگی 
است. 360 همیار پلیس در اســتان اصفهان وجود دارد و مورد 
آموزش قرار گرفته اســت که به خانواده ها توصیه می شــود به 
همیاران پلیس در خانواده گوش فرا دهند تا آن ها هم در آینده 

تبدیل به نسل قانونمندی شوند.
وی با بیان توصیه هایی جهت پیشگیری از جرم گفت: به منظور 
پیشگیری از ســرقت از بخشــی از ماموران کمکی کشوری در 
مکان های وقوع جرم در محالت و کوچه ها اســتفاده می شــود، 
در همین راستا به نگهبان های محله هم آموزش های الزم داده 
شده، از تعدادی پلیس افتخاری نیز در ایام نوروز و از بسیج برای 
اجرای طرح گشت محله استفاده می شود، با ماموران برق و گاز و... 
صحبت و از آن ها خواسته شده تا در این ایام به درب منازل مراجعه 
نکنند. معصوم بیگی اظهار داشــت: به دلیل اینکه در مکان های 
شــلوغ جیب بری افزایش پیدا می کند مردم باید بیشتر مواظب 
اموال شخصی خود باشند، همچنین توجه ویژه ای به تصادف های 
ساختگی داشته باشند، در ایام نوروز اسباب کشی با اجازه کالنتری 
باید صورت گیرد . فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به 
چهارشنبه پایان ســال، مطرح کرد: تاکنون تعداد 4 نفر مصدوم 
شدند که معموال بیشتر این صدمات از ناحیه سر و صورت است، 
25 درصد آن فقط چشم اســت، اخیرا 22 نفر مجروح و مصدوم 
شدند که از کودک 5 ساله تا فرد 44 درمیان این افراد وجود دارد، 
همچنین تا امروز پلیس حدود 217 هزار انواع مواد محترقه کشف 

کرده و 25 نفر دستگیر شده اند.
امنيت مردم خط قرمز پليس است

وی  در خصوص امنیت مردم در  شــب چهارشــنبه آخر تاکید 
کرد:  امنیت مردم خط قرمز پلیس است، هرکس باعث تشویش 
و نگرانی مردم شــود تا پایان تعطیالت دســتگیر خواهد شد و 
برخوردها در این خصوص حتما قهری است. اگر این فرد وسیله 
نقلیه ای هم همراه داشته باشد تا پایان تعطیالت ضبط خواهد شد، 
خانواده ها نیز در فضای مجازی مواظب فرزندان خود و تبلیغات 

و آموزش ترقه باشند.
اجرای طرح آرامش بخشی در ایام نوروز با جمع آوری 

معتادان سخت
معصوم بیگی، با اشاره به طرح آرامش بخشی در استان بیان کرد: 
این طرح در حال اجراســت و چون بخش عمده ای از سرقت های 
خرد توسط معتادان سارق یا سخت معتاد انجام می شود قرار است 
حدود چند هزار نفر از این افراد با مشارکت دستگاه های مربوط تا 15 
فروردین 98 در کمپ ها نگهداری شوند تا بحث پیشگیری از سرقت 
اتفاق بیفتد، 50 درصد طرح اجرا شده و تا چند روز آینده تکمیل 
 خواهد شد.معصوم بیگی در پایان به مسافران و گردشگران در ایام
  نوروز در اســتان اصفهان  توصیه کــرد  : از خانه هایی که دارای
  مجــوز گردشــگری هســتند اســتفاده کننــد  و در خصوص 
اسکان چادر از مکان هایی که ستاد تسهیالت مشخص کرده بهره 

ببرند.

امنیت مردم، خط قرمز پلیس است
 تبيين عملكرد نيروی انتظامی استان در سال ٩٧، از زبان فرماندهی ناجا استان در نشست با خبرنگاران:

77- راي شــماره 139760302027011098 مــورخ 1397/11/10 بتــول آقابابائی 
کردآبادی فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 29 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291330585 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 10240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
93/27 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالوهاب قربانيان 

کردآبادی .
78- راي شماره 139760302027011100 مورخ 1397/11/10 احمد آقاجاني کردآبادي 
فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291527516 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي 
از اصلي 10240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/27 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالوهاب قربانيان کردآبادی .
79- راي شــماره 139760302027011630 مــورخ 1397/11/27 عبدالرحيــم 
عبدالهی فرزند کريم بشماره شناســنامه 14 صادره از آباده بشماره ملي 2411317166 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 280 فرعي 
 از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
80- راي شماره 139760302027011145 مورخ 1397/11/11 حسين بابليان فرزند 
نوروز بشماره شناسنامه 677 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287485626 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9563 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی حاجی هاديان .
81- راي شماره 139760302027011150 مورخ 1397/11/11 بهجت سعادت فرزند 
کريم بشماره شناسنامه 471 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287678319 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9563 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی حاجی هاديان .
82- راي شــماره 139760302027010266 مــورخ 1397/10/18 زهره ســلماني 
خوراسگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 34 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291406719 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

83- راي شماره 139760302027011471 مورخ 1397/11/24 عفت کوچکي بوزاني 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291295437 در سه 

دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/58 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا و رجبعلی سازش .
84- راي شــماره 139760302027011469 مورخ 1397/11/24 رضا اخالقی بوزانی 
فرزند حسين بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291295453 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/58 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا و رجبعلی سازش .
85- راي شــماره 139760302027010937 مــورخ 1397/11/06 محمــد علــی 
يوســفی کوپائی فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 70 صادره از کوهپايه بشماره ملي 
5659355412 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 12478 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160/55 مترمربع. خريداري

 طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139760302027011938 مــورخ 1397/12/04 حســين 
هاللی اصفهانی فرزند باقر بشــماره شناســنامه 406 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1285554688 در ششــدانگ يکبــاب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 241/17 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
87- راي شــماره 139760302027011887 مورخ 1397/11/30 حميدرضا حاجيان 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291895061 در 
ششدانگ يکباب ســاختمان تجاری اداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
279 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/69 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139760302027010756 مــورخ 1397/11/01 رضــا شــريف 
حســين اصفهان فرزند حســن بشــماره شناســنامه 686 صادره از اصفهان بشــماره 
ملــي 1287614221 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب خانــه احداثي 
بــر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 39 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 205/53 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 ميرزا محمد برادران توتونچی .
89- راي شــماره 139760302027011427 مــورخ 1397/11/23 افســانه قورتانی 
محمدآبادی فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 595 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293506699 در ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 

9 فرعي از اصلي 34 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1370/85 مترمربع. 
خريداري طي سند رسمي.

90- راي شــماره 139760302027010823 مورخ 1397/11/03 مجيد کيومرثي پور 
فرزند رسول بشماره شناســنامه 321 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288081855 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 242 فرعي از اصلي 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/40 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رسول حيدری فرزند حسين.
91- راي شماره 139760302027011443 مورخ 1397/11/23 روح اله سليماني پور 
کرويه فرزند علي مدد بشماره شناسنامه 45 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199815047 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10109 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/82 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي آقاجانی کردآبادی .
92- راي شــماره 139760302027011428 مــورخ 1397/11/23 علــی محمودی 
فرزند حبيب اله بشماره شناسنامه 835 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288310595 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/05 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزيدی.
93- راي شماره 139760302027010759 مورخ 1397/11/01 سکينه شريف حسين 
اصفهان فرزند علي بشماره شناسنامه 494 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287709737 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 205/53 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ميرزا محمد برادران توتونچی .
94- راي اصالحی شماره 139760302027011835 مورخ 1397/11/30 مريم هاشمی 
باباحيدری فرزند سيدمحمدعلي بشماره شناسنامه 3008 صادره از باباحيدر بشماره ملي 
4679051418 در ششــدانگ يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 2 فرعي از اصلي 11599 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 516/24 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي آقای اسداله خدابخش 
فرزند محمد علی که در رای شــماره 139760302027006809 مورخ 1397/07/21 

به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23

م الف: 394230 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

حصر وراثت
12/71  خانــم فاطمــه شــاهمرادی زواره دارای شناســنامه شــماره 26 به شــرح 
 دادخواســت به کالسه  599/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان سید عبدالحســین شــاهمرادی  به شناسنامه 3551 
 در تاریــخ 97/10/6 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سید محمد شاهمرادی، ش.ش 77 فرزند سید عبدالحسین 
نسبت فرزند 2- ســید ناصر شــاهمرادی، ش.ش 155 فرزند  سیدعبدالحسین نسبت 
 فرزند 3- ســید مجتبی شاهمرادی، ش.ش 107 فرزند  ســید عبدالحسین نسبت فرزند
 4- شــهناز ســادات شــاهمرادی، ش.ش 141 فرزند سید عبدالحســین نسبت فرزند 
5- شــهال شــاهمرادی، ش.ش 1 فرزند سید عبدالحســین نســبت فرزند 6- ناهید 
ســادات شــاهمرادی، ش.ش 18 فرزند سید عبدالحســین نســبت فرزند 7- نسرین 
 شاهمرادی، ش.ش 11 فرزند سید عبدالحسین نسبت فرزند 8- فاطمه شاهمرادی زواره،

 ش.ش 26 فرزنــد میــرزا حســن نســبت همســر. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک مرتبــه آگهــی مــی نماید تا هر کســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
 آگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. 
 م الف: 413662 شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختــالف زواره )190 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

12/72  خانــم طاهره زارعی دارای شناســنامه شــماره 68 به شــرح دادخواســت به 
 کالســه  597/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح

 داده که شــادروان محمد ابراهیمی زواره به شناســنامه 95 در تاریخ 97/10/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- روح اله 
 ابراهیمی زواره، ش.ش 5137 فرزند محمد نســبت فرزند 2- ابوالفضل ابراهیمی زواره، 
ش.ش 92 فرزند محمد نســبت فرزنــد 3- عاطفه ابراهیمــی زواره، ش.ش 86 فرزند 
محمد نســبت فرزند 4- فاطمه ابراهیمــی زواره، ش.ش 1180005546 فرزند محمد 
نســبت فرزند 5- طاهــره زارعــی، ش.ش 68 فرزند ابراهیم نســبت همســر.  اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
آگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. 
 م الف: 413774 شــعبه اول حقوقی شــورای حــل اختــالف زواره )155 کلمه، 

2 کادر(

حدیث  زاهدی
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پیام بوفون بعد از پیروزی یووه
سنگربان ایتالیایی پاری  ســن  ژرمن با منتشر 
کردن پیامــی، پیروزی 
یووه را بــه این تیم 
تبریــک گفت  و از 
بازگشت استثنایی 
این تیم نوشــت.

به نقل از مدیاست، 
یوونتوس توانســت با 
درخشش کریستیانو رونالدو، اتلتیکو مادرید را 
با سه گل شکســت دهد و به مرحله یک چهارم 
نهایی لیــگ قهرمانان اروپــا راه پیدا کند.جان 
لوئیجی بوفون، سنگربان ســابق یوونتوس بعد 
از این پیروزی ارزشــمند بــرای هم تیمی های 
سابق خود پیام تبریک نوشــت. این سنگربان 
ایتالیایی پاری سن ژرمن نوشت: »این پیروزی را 
به همه یوونتوسی ها تبریک می گویم. بازگشتی 
غیرطبیعی و استثنایی بود. زیبا بود آقای آلگری«. 
بوفون، با پاری سن ژرمن نتوانست بازی خوبی را 
برابر منچستریونایتد به نمایش گذارد و تیم او از 

صعود به دور بعد باز ماند.

 تقدیم پیروزی یوونتوس 
به پدر هافبک اینتر!

یوونتوس با درخشــش ســتاره پرتغالی خود 
کریســتیانو رونالــدو، 
شکست دور رفت در 
خانه اتلتیکومادرید 
را جبــران کرده و 
موفق بــه صعود 
به دور بعــدی لیگ 
و  شــد  قهرمانــان 
کانســلو نیز از کســب این پیروزی بزرگ ابراز 
رضایت کرد.کانسلو گفت: ما نمایش خوبی برابر 
اتلتیکومادرید ارائه دادیم و با درخشــش فوق 
العاده ای که کریستیانو رونالدو نشان داد، از نظر 
من یوونتوس الیق صعــود به مرحله بعدی بود؛ 
اما حاال باید تمرکز خود را روی بازی هفته بعد 
در سری آ مقابل جنوا قرار دهیم زیرا آن مسابقه 
نیز بسیار دشوار است. بازی برابر اتلتیکومادرید 
برای من اهمیت فراوانی داشت، اما مهم تر از همه 
چیز موفقیت یوونتوس بــود و حاال ما به مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان رسیده ایم.من 
این پیروزی را به مادر بزرگ خودم که اخیرا فوت 

کرده و پدر ژائو ماریو تقدیم می کنم.

طعم رکورد جدید فوق ستاره پرسپولیس تلخ شد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

یکی از اتفاقات شیرین تیم ذوب آهن در بازی های اخیر را می توان 
در گلر این تیم جست وجو کرد. گلر جام جهانی رفته ذوبی ها در سه 
دیدار اخیر این تیم بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته و هر سه دیدار 
ذوبی ها با پیروزی به پایان رسید. در سه دیدار اخیر با سه پیروزی 
برابر الغرافه قطر و پدیده و النصر عربستان! به این ترتیب مهره مار 

ذوبی ها و منصوریان را باید روی خط دروازه دید. 
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جریمه ۶۰۰ دالری استقالل 
برای دو کارت زرد

طبق قوانین AFC در هر دیــدار لیگ قهرمانان 
آســیا هر تیمی برای دریافت هر کارت زرد مبلغ 
۳۰۰ دالر جریمه خواهد شد که در دیدار استقالل 
مقابل العین، فرشــید باقری و فرشید اسماعیلی 
دو کارت زرد از داور عمانی بازی دریافت کردند 
که در مجموع آبــی پوشــان ۶۰۰ دالر جریمه 
شدند. در صورتی که بازیکنی در این دیدار کارت 
قرمز دریافت می کــرد ۵۰۰ دالر جریمه برای 
باشــگاهش لحاظ می شــد که نماینده ایران در 
مسابقه ســه شنبه شــب کارت قرمزی دریافت 

نکرد.

در حاشیه

رییس شاخه پارکور هیئت ژیمناستیک 
استان خبر داد:

برگزاری نخستین مسابقه رسمی 
پارکور پسران در اصفهان

رییس شــاخه پارکور هیئت ژیمناستیک استان 
اصفهان اظهار کرد: نخســتین مســابقه رسمی 
پارکور پســران روز جمعه در مجموعه تفریحی 
ورزشــی باغ جوان برگزار می شود. فرزاد پاکدل 
در رابطه با برگزاری نخســتین مســابقه رسمی 
پارکور در اصفهــان، اظهار کرد: این مســابقه با 
هدف انتخابی تیم استان اصفهان زیرنظر هیئت 
ژیمناستیک استان در دو رده ســنی ۱۳ تا ۱۶ 
سال پسران و باالی ۱۷ ســال  فردا در مجموعه 
تفریحی ورزشــی باغ جوان، از ساعت ۱۰ برگزار 
می شود که نفرات برتر این رقابت ها مجوز حضور 
در مسابقات کشوری راه می یابند. رییس شاخه 
پارکور هیئت ژیمناستیک اســتان اصفهان در 
خصوص فعالیت های پارکور، تصریح کرد: یک ماه 
گذشته در مسابقات کشوری شرکت کردیم که 
»هادی طالبی« جزو هشت ورزشکار برتر پارکور 
قرار گرفت و در نهایت به مقــام دوم رقابت های 
کشــوری دســت یافت، همچنین در رده سنی 
باالی ۱۸ ســال به تیم ملی دعوت شد.پاکدل، 
با اشــاره به وجود برخی مشــکالت در پارکور، 
خاطرنشان کرد: بعضی از ورزشــکاران پارکور، 
هیئت ژیمناستیک را پذیرفته اند و با ما همکاری 
می کنند؛ اما تعداد اندکی از ورزشکاران این رشته 
هم هستند که هیئت ژیمناستیک را قبول ندارند 
و می گویند در گذشــته از زیر شاخه ورزش های 
همگانی به انجمن های ورزشی منتقل شدیم و در 
این مسیر خیلی اذیت شدیم و دیگر نمی توانیم به 

ژیمناستیک اعتماد کنیم.

منهای فوتبال

پیشخوان

قعرنشینی هفتاد میلیون 
نفری در آســیا؛ شبی که ماه 

گرفت
ملی پوش اصفهانی تیم فوتبال ساحلی با بیان اینکه سطح تیم ها و 
بازیکنان حاضر در مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا نسبت 
به گذشــته باالتر رفته، اظهار کرد: تیم هایی که جلوی ایران قرار 
می گیرند با دوندگی و انگیزه خاصی بــازی می کنند. در بازی اول 
مقابل عراق پیروز شدیم که در آن بازی تنها ۸ دقیقه در زمین بودم 
چون از ناحیه ساعد دست دچار مصدومیت هستم با نظرسرمربی 

تیم دقایق کمتری را در ترکیب تیم هستم.
مهدی شیرمحمدی در رابطه با شکست چهار بر سه ایران از عمان، 
افزود: بازی با عمان دشوار شده بود، هر چه حمله کردیم و به سمت 
چارچوب دروازه ضربه زدیم، به دیرک دروازه اصابت می کرد؛ اما در 
مقابل ضربه های عمان به گل تبدیل می شد؛ ملی پوشان تا حدودی 
غرور کاذب داشتند اما همه به فکر این بودند که به عنوان تیم نخست 

از گروهمان صعود کنند ولی متاسفانه شکست خوردیم.
ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی با اشاره به اینکه بازی حساس و 
سرنوشت سازی مقابل ژاپن دارند، تصریح کرد: دیدار با ژاپن بازی 
مرگ و زندگی است؛ اگر پیروز شــویم به جمع چهار تیم راه پیدا 
می کنیم و سهمیه جام جهانی را به دســت می آوریم اما اگر بازی 

را واگذار کنیم، این تورنمنت و جام جهانی را از دست می دهیم.

ملی پوش فوتبال ساحلی: 
دیدار با ژاپن، بازی مرگ و زندگی است

هفته بیســت و دوم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال، جام خلیج فارس فردا با برگزاری دو 
دیدار پیگیری می  شــود که در یکی از این 
رقابت ها، تیم سپاهان در ورزشگاه غدیر اهواز 

مقابل تیم فوالد قرار می گیرد. 
تیم فوتبال سپاهان باید در هفته هفتم از دور برگشت 
رقابت های لیگ برتر آماده پیکار با فوالد خوزستان 
شود. بازی حساسی که نتیجه آن برای هر دو  تیم و 
به ویژه سپاهان که به دنبال بازگشت به صدر جدول 

است، از اهمیت باالیی برخوردار است.
طالیی پوشان نصف جهان در حالی مقابل شاگردان 
افشین قطبی قرار می گیرند که آنها موفق شدند هفته 
گذشته تیم پارس جنوبی را در ورزشگاه نقش جهان 
با تک گل استنلی کی روش شکست دهند و خود را 

به جایگاه دوم جدول رده بندی برسانند. 
شاگردان امیر قلعه نویی که در هفته بیستم به اولین 
شکســت شــان در این دوره از رقابت ها مقابل تیم 
تراکتور ســازی تبریز تن داده بودند در مقابل تیم 
پارس جنوبی بازی خوبی را به نمایش گذاشــتند و 
مهاجمان این تیم موقعیت هــای گل فراوانی روی 
دروازه تیم شاگردان مهدی تارتار ایجاد کردند هرچند 
سپاهانی ها نتوانستند از این موقعیت ها بهره بگیرند 

و تنها با یک گل این بازی را به پایان رساندند.
لیگ به حساس  ترین مقطع خود رسیده است. حضور 

۵ مدعی بزرگ برای کسب عنوان قهرمانی و نزدیکی 
بیش از حد امتیازات آنها در کنار فشردگی بازی ها، 
رقابت های نیم فصل دوم را به اوج حساسیت رسانده 
و اجازه کوچک ترین اشتباهی را به تیم ها نمی دهد از 
این رو دیدار شاگردان قلعه نویی با شاگردان قطبی 
از حساســیت زیادی برخوردار است و کوچک ترین 
اشتباه سپاهانی ها به منزله خداحافظی آنها با صدر 

جدول محسوب می شود.
سپاهانی ها در این دیدار مقابل تیمی قرار می گیرند 
که با آمدن افشــین قطبی خود را به عنوان یک تیم 

قدرتمند و زهردار معرفی کرده و نتایج بسیار خوبی 
را در لیگ کســب کرد به طوری که اولین شکست 
تیم پرسپولیس در فصل جاری توسط این تیم  رقم 
خورده است هرچند در ادامه نتوانست به روند رو به 
رشد خود ادامه دهد و در سه بازی گذشته به پیروزی 
نرسیده است، با این  حال هنوز هم سرسختی خودش 
را داراست و شاگردان امیر قلعه نویی مقابل تیم پیکان 

کار ساده ای در پیش نخواهند داشت.
هم امتیاز بودن پارس جنوبی و فوالد باعث می  شود 
که شاگردان قطبی، برای از دست ندادن جایگاه  شان 

با تمام توان به مصاف سپاهان بیایند و انگیزه باالیی 
برای کسب امتیاز مقابل این تیم داشته باشند.

طالیی پوشان که باید در نوروز دیدار معوقه شان را 
برابر تیم متحول شــده ذوب آهن برگزار کنند برای 
بازگشــت به صدر جدول نیاز مبرمی به کسب سه 
امتیاز دیدارشان مقابل تیم فوالد خوزستان دارند تا 
هم سال 9۷ را با پیروزی پشــت سر بگذارند و هم با 

روحیه باالیی آماده دیدار دربی اصفهان شوند .
سپاهان برای بازی با فوالد از شرایط خوبی برخوردار 
است. زردپوشان اصفهانی به دنبال بازگشت به صدر 
هستند  و همین امر انگیزه  های زیادی را برای آنها به 
وجود آورده است. سپاهانی  ها در هر دو فاز هجومی 
و دفاعی از آمادگی مطلوبی برخوردار هســتند و در 
بازی قبلی نشــان داده اند که از هیچ فرصتی برای 
گلزنی به راحتی نمی گذرند.در دیدار رفت دو تیم در 
این دوره از رقابت ها، تیم سپاهان توانست در نقش 
جهان با سه گل تیم فوالد خوزستان را از میان بردارد 
که البته شرایط تیم خوزستانی با بازی رفت متفاوت 

شده است.
 دیدار برگشت دو تیم از ساعت ۱۷:۵۰ روز جمعه و 
در ورزشگاه غدیر اهواز آغاز می شود و محمد حسین 
زاهدی فرد به همراه حسن انتظاری، علی احمدی  و 
جواد رحیم زاده قضاوت این بــازی را برعهده دارد، 
محمدرضا تارخ و حســین مرادری نیز کمک داوران 
اضافی این دیدار هستند؛ حســن کامرانی نیز ناظر 

داوری این دیدار است.

سپاهان در اندیشه بازگشت به صدر جدول
   هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر؛  

اینستاگردی

پست »علی کریمی« به مناسبت روز شهدا
علی کریمی، پیشکسوت تیم ملی فوتبال کشــورمان و باشگاه پرسپولیس به مناسبت روز 
بزرگداشت شهدا، با انتشار پستی در صفحه  اینســتاگرام خود، یاد شهدا را گرامی داشت.

کریمی در اینستاگرام نوشت:سالم بر آنان که رفتند تا بمانند. نماندند که بمیرند. به آنان که 
پالک شان را از گردن خویش در آوردند تا مانند مادرشان گمنام بمانند.ای شهدا حمدی بر 

ما بخوانید که شمازنده اید و ما مرده، روز شهدا مبارک.

 مساوی برای استقالل کم 
بود شکست حق پرسپولیس 

نبود؛ حق به حق دار نرسید

طعم رکورد جدید فوق ستاره پرسپولیس تلخ شد!
سرخ پوشان پایتخت مقابل تیم السد قطر در دقایق پایانی با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند تا ادامه 
ناکامی های چند وقت اخیر پرسپولیس تکمیل شود. پرسپولیسی ها در این بازی موقعیت های زیادی 
برای فرو ریختن دروازه حریف داشتند ولی با بی دقتی تمام مهاجمان این تیم نتوانستند گلی را وارد دروازه 
السد بکند تا السدی ها اولین کلین شیت خود را به ثبت برســانند و در حالی که داور مسابقه اشتباهات 
بسیار فراوانی را مرتکب شده بود کمک داور این دیدار نیز شاهکار داور را تکمیل کرد و صحنه آفساید گل 
السد را ندید تا علیرضا بیرانوندی که بهترین بازیکن پرسپولیس مقابل السد معرفی شد تنها با یک اشتباه 
دروازه اش باز شــود. این صدمین بازی علیرضا بیرانوند بود که با قرار گرفتن در ترکیب سرخ پوشان به 

این رکورد رسید که این بازی نتوانست برای دروازه بان پر آوازه پرسپولیسی ها شادی به ارمغان بیاورد .

طالــع نحــس و داور 
سفارشی! پایان بد

 شــب تلخ اســتقالل و 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان 

آسیا؛ قربانیان آفساید

 استقالل ایران یک- العین 
امارات یک؛ انتقام عملی نشد

شیمیدربسکتبال
- 

 آویژه 
صنعت
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16
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ورزش
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سازی - 

پدیده
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16

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
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فوالد فوتبال
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اصفهان
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ورزش
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دارای گواهینامه به امضا اساتید
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 روز بزرگداشــت »شــهدا« را در حالی پشت سر 
گذاشتیم که اســتاندار اصفهان آب پاکی را روی 
دســت مردمان شــهید پرور اصفهان ریخت و در 
جریان بازدید از باغ موزه دفاع مقدس این شهر خبر 
داد که اســتانداری بودجه ای برای تکمیل سریع 
تر این پروژه ندارد تا شــهری که همیشه به تعداد 
شهدا و ایثارگرانش در زمان جنگ شناخته شده و 
آوازه رشادت و شجاعت سردارانش در تمام کشور 
پیچیده، در حسرت افتتاح کامل مرکزی که قرار 
بود آرمان های انقالبی و ارزش های دفاع مقدس را 

به تصویر بکشد، باقی بماند.
دیار شهید خرازی در شرایطی هنوز چشم انتظار 
تکمیل آخرین قطعــات جورچین  مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس است که کلنگ احداث این مجموعه، 
20 سال پیش توســط پدر شهید خرازی به زمین 
خورد؛ اما مشکالت مالی و کمبود اعتبار برای خرید 
تجهیزات این مرکز که به گفته مدیر کل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مقایسه با هم 
ترازانش یکتاست و قرار است محتوای نرم افزاری 
در کنار محتوای ســخت افزاری برای درک بهتر 
مخاطب ارائه شــود، موجب شــد تا بهره برداری 
کامل از آن بــا وجود گذشــت دوران دولت های 
مختلف و رفت و آمد مســئوالن محقق نشود و آن 
طور که از شواهد امر بر می آید با توجه به مشکالت 

اقتصادی شدیدی که کشور با آن درگیر است طی 
چند سال دیگر هم این پروژه به سرانجام نرسد به 
خصوص اینکه استانداری اصفهان که در سال های 
پیش همیشه به عنوان یکی از منابع تامین اعتبار 
این مرکز از آن نام برده می شــد به گفته »عباس 

رضایی«  بودجه ای برای این کار ندارد.
اســتاندار اصفهان در جریان بازدیــد از باغ موزه 
دفاع مقــدس که  صبح دیــروز همزمــان با روز 
گرامی داشت شــهدا صورت گرفت درباره تکمیل 
باقی مانده پــروژه موزه دفاع مقــدس، می گوید: 
یکی از وظایف استانداری این است که این موضوع 

را پیگیری کند و بــه نتیجه منجر شــود. عباس 
رضایی،  با بیــان اینکه وظیفه اســتانداری برای 
تکمیل ســریع تر این پروژه اجرا نیســت، تاکید 
می کند: وظیفه اســتانداری نظــارت، پیگیری و 
هماهنگی است چرا که استانداری بودجه ای برای 
این کار ندارد بلکه با انجام این سه مورد به عنوان 
یک تکلیف شرعی در خدمت این مجموعه هستیم. 
 این صحبت هــا در حالی از ســوی رضایی مطرح
 می شــود که اســتاندار اصفهان به عنوان رییس 
هیئت امنای موزه دفاع مقــدس نقش مهمی در 
تکمیل این پــروژه دارد و قرار بوده که بخشــی از 

تامین اعتبار این مرکز نیز به  استانداری اصفهان 
واگذار شــود؛ اما این اتفاق در ســالیان گذشته با 
وجود  تالش های زیاد مدیــران بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان برای برپایی 
جلســات مختلف با دستگاه و ســازمان هایی که 
پشتیبانی این مرکز را برعهده داشته اند هیچ گاه 
روی نداد تا افتتاح کامل از این مجموعه به رویایی 
دســت نیافتنی تبدیل شــود. از طرف دیگر اگر 
وظیفه استانداری تنها نظارت و پیگیری باشد که 
این پیگیری از طرف رسانه ها در طول این 20 سال 
صورت گرفته است و  حتی کار تا جایی پیش رفت 
که فاز اول این پروژه عظیم دهه فجر سال گذشته  
به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد؛ هر چند این 
افتتاح به دلیل کامل نبودن تجهیزات چنگی به دل 
نمی زد.  تکمیل نشدن این باغ موزه برای شهری 
که آوازه شهید پروری اش تا جایی پیش رفته است 
که بارها  امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری لب 
به ستایش این شهر گشوده اند و جوانان این دیار با 
ریختن خون پاک شان نه تنها گام های ابتدایی به 
ثمر رساندن این انقالب را بر داشته اند بلکه حتی در 
این اواخر نیز برای امنیت این کشور جان داده اند، 
زیبنده نیست و به گفته مدیر کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس حق مردم اصفهان بیش 
از این هاست و نباید با موزه دفاع مقدس نامهربانی 

شود.

وقتی استانداری اصفهان بودجه ای برای تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس ندارد؛

حسرت بی پایان

در اداره ارزان شهر موفق عمل کردیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری مانور نوروزی 
خودروهای امدادرسان در 

اصفهان
معــاون اجرایی ســازمان مدیریــت حمل و 
نقل بار شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مانور 
نوروزی ۱00 خودرو امدادرسان و یدک کش 
تحت پوشش سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
شهرداری اصفهان برگزار شد.مجتبی فروزنده 
اظهارکــرد: با توجه به خدمت رســانی هرچه 
مطلوب تر به مســافران نــوروزی در روزهای 
پایانی سال جاری مانور نوروزی امداد خودروها 
و یدک کش ها با هدف افزایش ســطح آمادگی 

برگزار شد.
وی تصریح کــرد: با توجه بــه پیش بینی های 
انجام شــده و افزایش تعداد ســفر انجام شده 
به شهر اصفهان در نوروز ۱۳۹۸، شرکت های 
امداد خودرو و یدک کش با لباس فرم مشخص، 
دارا بودن کارت شناســایی و مجوز فعالیت و 
اشــتغال از ســازمان مدیریت حمل و نقل بار 
شــهرداری اصفهان با همــکاری پلیس راهور 
استان طی دستور العمل های مشخص و از پیش 
تعیین شده جهت امداد رســانی صحیح و به 
هنگام با رعایت تعرفه های مشخص و با حداکثر 
ظرفیت، آماده خدمت رســانی به شهروندان و 

گردشگران هستند. 
معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
شهرداری اصفهان ادامه داد: مسافران نوروزی 
می توانند تمام نظرات پیشنهادات و انتقادات 
خود را در خصوص عملکرد شرکت های امداد 
خودرویی با شماره تلفن های 0۳۱۳۷۳۸۳۹20 

الی ۳ در میان بگذارند.

تئاترهای بهارانه با موضوع 
مدیریت پسماند اجرا می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از اجرای بیــش از ۴0 برنامه میدانی 
آموزشــی در فضاهای عمومی ســطح شهر و 
مدارس همزمان با آغاز فصل بهار خبر داد.علی 
دهنوی اظهار کرد: ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان، همواره نــگاه ویژه ای به 
مباحث آموزشی و فرهنگی در زمینه مفاهیم 
و رفتارهای صحیح در حوزه پســماند داشته 
اســت و در این بین کــودکان و نوجوانان به 
عنوان جامعه هدف آموزش پذیر و تاثیرگذار در 

خانواده، جایگاه مهمی داشته اند. 
وی ادامه داد: رشد فرهنگ شهروندی در حوزه 
مدیریت پسماند به تحقق توسعه پایدار منجر 
می شــود و این مهم نیازمنــد تمرکز جدی بر 
مباحث آموزشی در این حوزه است. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: در همین راستا برنامه های آموزش 
میدانی ایــن ســازمان با محوریــت موضوع 
مدیریت پســماند در دو بخش و از 20 اسفند 
ماه اجرایی خواهد شد که بخش اول آن اجرای 
تئاتر در مدارس سطح شهر همراه با بازی هایی 
با موضوع تفکیک از پسماند خواهد بود که در 

سال ۹۸ نیز ادامه پیدا می کند.
 دهنوی خاطرنشان کرد: بخش دوم هم اجرای 
تئاتر و برنامه ای شــاد و عمومی اســت که به 
صورت مدون از دوم تا سیزدهم فروردین ماه، 
هر روز در دو ســانس صبح و بعدازظهر شامل 
نمایش های خیابانی و تهیه گزارش های مردمی 
با شــهروندان خواهــد بــود. وی در خصوص 
جزئیات این اجراها نیز توضیح داد: این برنامه ها 
با هدف تاثیرگــذاری  روی جامعه کودکان و 
نوجوانان طراحی و برنامه ریزی شــده و در آن 
مفاهیم و موضوعاتی از قبیل تفکیک پسماندها، 
کاهش تولید پسماند، ســاعت بیرون گذاری 
پسماند و ... در قالب شعر، طنز، داستان، سرود 

و بازی های گروهی بازگو می شود.

خورشید در اعتدال بهاری
نشســت ۱۸۹ امین باشــگاه نجوم با موضوع 
»خورشــید در اعتــدال بهاری« در ســالن 
اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شد.داریوش 
ذوالفقاری راد، مرتضی بارونی و حسن حاتمی 
در ۱۸۹ امین نشست باشــگاه نجوم اصفهان 
به بیان مطالبی در خصوص اعتــدال بهاری، 

خورشید و آزمایشگاه نجوم پرداختند.
این نشست از سوی مرکز نجوم ادیب سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
از ســاعت ۱۷ در محل کتابخانه مرکزی واقع 
در خیابان باغ گلدســته برگزار شد.همچنین 
2۶۴امیــن برنامه رصدعمومی »زیرآســمان 
اصفهان« با بخش های رصد ماه و ســیارات، 
بازدید از رصدخانه، نمایشــگاه نجوم  امروز از 
ساعت ۱۸ در مرکز نجوم ادیب برگزار می شود.
عالقه مندان برای آشــنایی و کسب اطالعات 
بیشــتر از برنامه های مرکز نجــوم ادیب می 
 توانند با شــماره ۳۶۶۸۳۵۳۵ تماس حاصل 

کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اصفهان:
 ناخالصی ها و نامدیریتی ها را

 به حساب انقالب نگذارید
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان در مراسم اهدای جوایز مسابقات فرهنگی 
ستاد بزرگداشــت چهلمین سال پیروزی انقالب 
اســالمی اظهار کرد: امروز روز شهداست و همان 
طور که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده، شهدا 
زنده هســتند و عزت و اســتقالل ما همه مدیون 
خون شهداست.جعفر عسگری بیان کرد: انقالب 
اسالمی ثمره خون رشــادت های ۱۴00 پس از 
اسالم هســتند و آن هایی که اختالس می کنند 
از انقالب نیســتند و آن ها را به حساب انقالب و 
اسالم نگذارید؛ دشمن به دنبال همین هست ولی 
شما گوشه ای از آثار انقالب را در اربعین، در یمن 
و ... می بینید. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان بیان کرد: اصفهان جزو 
افتخارات انقالب اســت و افتخار می کنیم که ما 
بیشترین شهدا را تقدیم کرده ایم و همه ما دیده ایم 
که تحریم ها بی اثر بوده اســت و منکر اثر آن ها بر 
قشــری از مردم نیســتیم ولی در کنار ریزش ها، 
رویش هایی هم داشته ایم. عســگری تاکید کرد: 
این ناخالصی ها و نامدیریتی ها را به حساب انقالب 
نگذارید و نمایندگان انقالب ما امام)ره(، رهبری و 
شهدا هستند که خالصانه در خدمت مردم هستند 
و از روی فریب و دروغ و برای حاکمیت این گروه  و 

آن گروه مدیریت نمی کنند.

رییس شورای شهر اصفهان:
تحریم های ظالمانه مانع ورود 
اتوبوس های برقی به شهر شد

 رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به افق پیش رو 
برای شهر اصفهان گفت: نوســازی ناوگان حمل 
ونقل عمومی و بازنگری در خطوط اتوبوســرانی 
جزو اولویت های شــهر خواهد بود. فتح ا... معین 
تاکید کــرد: اگرتحریم های ظالمانــه علیه ایران 
نبود، در سال جاری شاهد استفاده از اتوبوس های 
برقی در شهر بودیم.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: ساماندهی منطقه مرکزی به لحاظ 
پارکینگ، همچنین پیش بینی حمل ونقل عمومی 
برای خیابان های فرعی شــهر برای ســال آینده 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، البته در سال 
جاری حمل ونقل عمومــی در خیابان های گلزار 
و ابوالحسن اصفهانی برقرار شده است.وی با بیان 
اینکه برای جذب سرمایه گذار خارجی تالش های 
زیادی در شهر انجام شده است، افزود: خوشبختانه 
طی روزهای اخیر ســفر هیئت ســرمایه گذاری 
عمان منجر به انعقاد 20 تفاهم نامه و ۵ قرارداد با 
بخش خصوصی شد که این رویکرد را در سال ۹۸ 
نیز دنبال خواهیم کرد. معین با بیان اینکه توسعه 
فضای سبز در دستور کار شهرداری اصفهان قرار 
گرفته اســت، خاطرنشــان کرد: تالش می کنیم 
بخشــی از ســالن اجالس را در پایان سال ۹۸ به 

بهره برداری برسانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان خبر داد:

 اکران فیلم در ۳۰ سینما 
و ۵۶ سالن نمایش 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
با اشاره به رویدادهای ســینمایی اصفهان در سال 
۹۷ اظهار داشــت:  برنامه های مختلفی با محوریت 
هنر سینما در ســطح اســتان اصفهان انجام شده 
که از آن جمله می توان به برگزاری ســی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
، جشــنواره فیلم کوتاه حسنات ، جشــنواره فیلم 
کوتاه مهر سالمت ، جشنواره فیلم فجر ، راه اندازی 
پاتوق فیلم کوتاه و اختصاص سالن اکران های گروه 
هنر و تجربه در پردیس ســینمایی اصفهان سیتی 
ســنتر اشــاره کرد. محمدعلی انصاری با اشاره به 
افتتاح پردیس سینمایی سیتی سنتر ادامه داد: این 
پردیس با ۸ سالن و ظرفیت ۱۷0۱ صندلی با آخرین 
متدها و فناوری ها و مطابق با اســتانداردهای روز 
دنیا همچنین پردیس سینمایی ساحل با ۹ سالن 
و ظرفیت ۱02۵ صندلی پذیرای اهالی ســینما در 
شهر اصفهان است که با همکاری بخش خصوصی 
به بهره برداری رسید. با افتتاح سینمای شهرمیمه و 
منطقه خوراسگان تعداد سینماهای استان اصفهان 
به ۳0 مورد سینمای فعال و ۵۶ سالن فعال نمایش 
فیلم در سال ۹۷ رســید.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان همچنین درباره نهمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: از نکات قابل توجه 
جشنواره امسال می توان به اکران تمامی فیلم های 
بخش سودای سیمرغ و نگاه ارزشی در برگزاری این 
جشنواره و پررنگ نشــان دادن چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ایران اشاره کرد.

اینکه آلودگی هوای اصفهان طی یک دهه 
گذشــته به خصوص در فصول ســرد سال 
همواره از مرزهای هشــدار می گذرد برای 
مردم شهر عادی شده است. خشکسالی و 
صنایع آالینده و برخی از اغماض ها  در حوزه 
های محیط زیســت که اتفاقا زیاد احساس 
می شود موجب شــده تا هر سال روزهای 
بیشــتری، مردم اصفهان درگیر ذرات ریز 
کشنده آلوده باشــند و این مسئله عالوه بر 
هوا وضعیت سالمت جسمانی شهروندان را 

نیز با تهدید جدی روبه رو کرده است. 
گواه این ادعا را البته می توان البه الی آمار باالی  
بروز سرطان و بیماری های قلبی و سکته ها و مرگ 
و میرهای ناشی از این بیماری ها جست وجو کرد. 
اگر چه نمی توان منکر نقش تغذیه ناسالم و برخی 
عادت های رفتاری نادرست مانند قلیان کشیدن 
در میان اصفهانی ها بود؛ اما ایــن بخش از ماجرا 
روی سیاه آلودگی و تاثیرات سوء آن بر سالمتی را 
نمی پوشاند. آماری که در این گزارش استفاده می 
شود را نه سیســتم های کم و بیش به روز محیط 
زیست ارائه داده و نه آمار و ارقام نهادهای دولتی 
و حتی غیر انتفاعی. رده بندی آلودگی های هوای 
شهرهای ایران را این بار از مرکز داده های یک نهاد  
غیر دولتی سوئیسی بررســی می کنیم. تحقیقی 
که بیش از ســه هزار شهر و ۷۳ کشــور را مورد 
بررســی قرار داده و اتفاقا آمــار جالبی از واقعیت 

های آلودگی هوا ارائه داده است.
آلوده های جهانی را بشناسید

پایگاه بین المللی دیده بانی آلودگی هوا -مســتقر 
در سوئیس- کیفیت آســمان بیش از ۳ هزار شهر 
در ۷۳ کشور را مورد سنجش قرار داده و فهرستی 
از شــهرها و پایتخت های پاک و آلوده را منتشــر 
کرده اســت. این رتبه بندی براســاس »میانگین 
غلظت ذرات معلق با قطر کمتــر از ۵/ 2 میکرون 
در هوا در ســال 20۱۸« انجام و تهران بیســت 
و ســومین پایتخت آلوده معرفی شــده است. بر 

اســاس ایــن گــزارش، 
پایتخــت  آلوده تریــن 
جهان در ســال 20۱۸ 
شــهر دهلی نو، پایتخت 
هند است. در مقابل رتبه 
پاک تریــن پایتخت نیز 
به ولینگتــون، پایتخت 
نیوزیلند اختصاص یافته 

است. تهران در این گزارش رتبه 2۳ را در میان ۶2 
پایتخت مورد بررســی از آن خود کرده و در واقع 
بیست وســومین پایتخت آلوده جهان است. طبق 
این رتبه بندی بنگالدش آلوده ترین کشــور جهان 
و ایسلند پاک ترین کشور جهان با بهترین شاخص 

کیفیت هوا در سال 20۱۸ معرفی شده اند.  
اصفهان، تهران را جا گذاشت

اگر چه تهران سال هاســت به عنوان آلوده ترین 
شهر ایران شناخته می شود؛ اما جایگاه چهارم این 
شهر در میان نقاط آلوده ایران نشان می دهد بزرگ 
نمایی آلودگی پایتخت بسیار  بیشتر از واقعیت های 
اساسی آن اســت آن هم در حالی که آلوده ترین 
شهر نقطه ای کوچک در خوزستان و سپس کالن 
شهرهای مشــهد و اصفهان  هســتند. بر اساس 

آمار ارائه شــده در حالی 
که وضعیت آلودگی هوای 
تهران امســال نسبت به 
سال های گذشته بهبود 
داشته است؛ اما همچنان 
ذرات آالینــده و حجــم 
آنها در شــهرهایی مانند 
اندیمشــک و اصفهــان 
بســیار نگران کننده اســت.دیده بان سوئیســی 
کیفیت هوا در جهان که همه ساله کشورها، شهرها 
و پایتخت های جهان را براســاس میزان شاخص 
آلودگی هوا رتبه بندی می کند، پاک ترین شهرهای 
ایران برای تنفس را هم معرفی کرده است. پایگاه 
بین المللی دیده بانی آلودگی هوای »ایر ویژوال« 
که بخشــی از شــرکت سوئیســی »آی کیو اِیر« 
است، در تازه ترین رتبه بندی خود در سال 20۱۸ 
بهترین شهرهای ایران را که دارای پاک ترین هوا 
بوده و از نظر شــاخص کیفیت هوا بهترین شهرها 
برای زندگی محســوب می شــوند، معرفی کرده 
است. این شــهرها به ترتیب قروه، واقع در استان 
کردســتان، تبریز، ســنندج و نهاوند هستند که 
پاک ترین آســمان را در میان شهرهای ایران دارا 

هســتند. در مقابــل آلوده ترین شــهرهای ایران 
نیز در این گزارش به ترتیب اندیمشــک، مشهد، 
اصفهان و تهران معرفی شــده اند. شــاخصی که 
در این رتبه بندی مبنا قــرار گرفته، مخرب ترین 
آالینده هوا یعنی ذرات معلق با قطر کمتر از ۵/ 2 
میکرون است. در میان شهرهای ایران، نخستین 
شــهری که در این رتبه بندی به چشم می خورد، 
اندیمشک اســت که با میانگین 2/ ۳۹ میکروگرم  
بــر مترمکعب غلظــت ذرات معلــق کوچک تر از 
۵/ 2 میکــرون در ســال 20۱۸، در جایگاه 2۳0 
جهان قرار گرفته اســت. جالب اینجاست تهران 
بــا میانگیــن ۱/ 2۶ میکروگرمــی ذرات کمتر از 
۵/ 2 میکــرون در هر مترمکعب از هوا طی ســال 
20۱۸، چهارمین آســمان ناپاک ایران را دارا بود.
در رتبه بندی آلوده ترین آسمان های جهان که بر 
مبنای میانگین غلظت ذرات کمتر از ۵/ 2میکرون 
سال 20۱۸ تهیه شده است، شــهرهای آسیایی 
رده های ابتدایی را قبضه کرده  اند. تمام ۵0 شــهر 
نخست تنها از چهار کشــور هند، چین، پاکستان 
و بنگالدش هســتند )پاکســتان و بنگالدش در 
مجموع دارای سه سهم از ۵0 شهر(. در میان ۳0 
شهری که باالترین آلودگی هوا را در سال 20۱۸ 
داشــتند نیز 22 شــهر در هند واقع هستند. شهر 
گوروگرام، قطب تکنولــوژی واقع در جنوب غربی 
دهلی که شرکت های بین المللی همچون »اوبر« و 
»تریپ ادوایزر« در آن شعبه دارند، با میانگین ۱۳۵ 
میکروگرمی ذرات کمتــر از ۵/ 2 میکرون در هر 
متر مکعب، آلوده ترین شهر جهان در 20۱۸ لقب 
گرفت. رده دوم نیز متعلق به شهر قاضی آباد هند 
با میانگین 2/ ۱۳۵ میکروگرمی است. فیصل آباد با 
میانگین ۱۳0 میکروگرمی سومین آسمان آلوده 
جهان را در 20۱۸ داشــت تا پاکستان نیز سهمی 
در سه شهر نخست داشته باشــد. الهور پاکستان 
در رده ۱0، دهلی )پایتخت هند( در رده ۱۱ و داکا 
)پایتخت بنگالدش( در رده ۱۷ شهرهای شناخته  
شده ای هســتند که در باالی این رتبه بندی قرار 
دارند. در این رابطه، چین تنها کشور دیگری است 

که در میان ۳0 شهر آلوده جهان سهم دارد.

اصفهان، سومین شهر آلوده ایران است
  بر اساس داده های مرکز دیده بان سوئیسی کیفیت هوا؛  

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر:
پارکینگ های اصفهان ۱۰ درصد نیاز شهر را برطرف می کنند

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان یکی از شاخص های توسعه 
یافتگی در یک شهر را وجود پارکینگ های متعدد نامید و اظهار کرد: ۱۴0 پارکینگ عمومی در سطح شهر 
اصفهان، تنها ۱0 درصد نیاز شهر را تامین می کند که برای رفتن به سمت توسعه، باید این رقم افزایش پیدا 
کند با این حال نباید شهر را به یک پارکینگ خودرو تبدیل کرد. امیراحمد زندآور با تاکید بر اینکه توسعه 
حمل ونقل پاک یکی از اقدامات ضروری در حوزه حمل ونقل است، افزود: اقداماتی همچون معاینه فنی 
خودروهای سنگین و مرکز پایش کنترل کیفیت هوا از مواردی است که در حمل ونقل پاک موثر خواهد 
بود که در این زمینه تاکنون۳0 دستگاه اتوبوس یورو۳ که مورد بازسازی قرار گرفته و ۵0 دستگاه اتوبوس 

یورو۴ وارد حمل ونقل عمومی اصفهان شده است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:
در اداره ارزان شهر موفق عمل کردیم

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان در سال جاری با تدابیر ویژه در اداره 
ارزان شهر موفق عمل کرده است.مرتضی طهرانی در حاشیه جلســه روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهر 
اظهارکرد: امسال برای ارزان اداره کردن شهر تصمیمات خوبی گرفته شد که از جمله این تصمیمات کاهش 
هزینه های جاری بود؛ به طوری که هزینه های جاری شهر حدود ۱۵ تا 20 درصد کاهش یافته و برای کنترل 
هزینه ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه نسبت هزینه های جاری به عمرانی در شهرداری 
اصالح شده است، افزود: در حال حاضر هزینه های عمرانی شهر نسبت به هزینه های جاری در مقایسه با سال 
گذشته بهتر شده است، البته پس از اینکه گزارش هزینه ها استخراج و سند تفریع بودجه منتشر شود، مشخص 
خواهد شد که چقدر در هزینه ها صرفه جویی و شهر را ارزان تر مدیریت و اداره کردیم؛ همین اولویت ها را برای 

سال آینده برای اداره ارزان شهر مورد توجه قرار خواهیم داد.

 آلوده ترین شهر نقطه ای کوچک 
در خوزستان و سپس 

کالن شهرهای مشهد 
و اصفهان  هستند

پریسا سعادت

 نرگس طلوعی
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  امام حسین علیه السالم:
در پشت سر برادر ایمانی خود حرف هایی بزن 

که دوست داری در غیاب تو آن سخنان زده 
شود.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

دانش آموزان ممتاز ترم اول سال 98-97 دبیرستان متوسطه دوره اول دارالقرآن  الکریم

امیرحسین معینی
امتیاز:93/05

محمد حسین امینی
امتیاز: 93/76

امین جعفری
امتیاز:93/33

سید محمد امیر میرحسینی
امتیاز: 93/85

مهرداد آقابابایی
امتیاز: 94/69

ابوالفضل ادیب
امتیاز: 93/19

نیما حیدری زاده
امتیاز: 93/82

محمد مهدی میرزایی
امتیاز: 94/49

سهیل رفیعی
امتیاز: 93/49

پوریا رضائی
امتیاز: 94/10

ابوالفضل پیر نجم الدین
امتیاز: 90/64

سید نامدار هاشمی
امتیاز: 91/41

حسین رحیمی
امتیاز:91/02

امیرحسین توکلی
امتیاز: 92/06

یونس عظیمی
امتیاز: 92/98

سید متین عاملی
امتیاز:90/64

محمدحسین چوپانی
امتیاز:91/50

صالح اسدی
امتیاز:92/50

سید ایمان اعتصامی
امتیاز: 91/14

علیرضا صافی
امتیاز:92/12

آدرس: خیابان مسجد سید-بازارچه بیدآباد-دبیرستان دوره اول دارالقرآن ا لکریم                                    تلفن: 32362670

محمدحسین دری
امتیاز: 93/78

مهران هادی پور
93/58

حسین ساطعی
امتیاز: 95/00

علی محمد فضائلی
امتیاز: 95/18

سیدمحمدحسین اعالالدین
امتیاز: 90/14

کمیل شیرانی
امتیاز: 90/04

علی جوانی
امتیاز: 94/09

محمد معراج صادقی
امتیاز: 98/72

محمدجواد اسدی
امتیاز: 95/69

محمدصادق دهقانی
امتیاز: 97/60

محمدهادی زیبایی
امتیاز: 90/07

امیرمهدی مهرابی
امتیاز: 90/20

بنیامین نوذرپور
امتیاز: 98/45

محمدفاضل امینی
امتیاز: 91/67

امیررضا زارع
امتیاز: 90/82

حمیدرضا ابراهیمی
امتیاز: 94/06

سهیل فرقانی
امتیاز: 96/64

محسن سپیده
امتیاز: 95/07

علی فاضل
امتیاز: 96/81

محمدمهدی رحیمی
امتیاز: 90/17

سجاد تمیزی فر
امتیاز:90/06

محمدمهدی علی عسگری
امتیاز: 98/26

ابوالفضل ربانی
امتیاز: 91/58

علی شیرانی
امتیاز: 90/67

دانیال رسالت منش
امتیاز: 94/63

محمدحسین جهرمی زاده
امتیاز: 99/88

محمد استکی
امتیاز: 94/63

محمدرضا قاسمی
امتیاز: 98/03

علی خاکیان
امتیاز: 91/00

حسین محمدزاده
امتیاز: 90/40

علی فرقانی
امتیاز: 90/95

علی تسلیمی
امتیاز: 94/73

حسین رنگ آمیز
امتیاز: 91/77

سهیل تباشیری
امتیاز: 91/51

علی شامرادی
امتیاز: 95/61

علی کریمی
امتیاز: 93/43

عرفان اسرافیلی
امتیاز: 91/13

محمدمهدی بدیهی
امتیاز: 95/23

محمدمهدی قدوسی
امتیاز: 93/05

محمدحسین انارلوئی
امتیاز: 91/60

جمشید محمدی
امتیاز: 96/91

امیررضا خاشعی نسب
امتیاز: 93/47

ایمان صادقیان
امتیاز: 93/19

محمدعلی رازی
امتیاز: 98/14

ابوالفضل جان نثاری
امتیاز: 94/74

محمدصدرا صادقی
امتیاز: 90/99

امیر محمد میرزایی
امتیاز: 95/10

علیرضا آقاجانی
امتیاز: 91/99

علی برهانی
امتیاز: 91/64

سیدعلی حسینی
امتیاز: 96/01

محمدیاسر سجاد
امتیاز: 93/46

پارسا الماسی
امتیاز: 92/25

یاسین شیرمحمدی
امتیاز: 97/75

محمدمتین فریدزاد
امتیاز: 94/68

علی اکبر گیویان پور
امتیاز: 91/42

سیدحسین حسنی
امتیاز: 95/51

محمدصادق قدم زاده
امتیاز: 92/75

متین غالمی
امتیاز: 91/66

سجاد کبیریان
امتیاز: 96/98

سیدمحمد سقائی
امتیاز: 93/96

   با تشکر از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم و کادر مجرب دبیرستانآنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است
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