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چگونه یک ریه سالم داشته باشیم تعمیرکاران لوازم خانگى به لرستان فراخوانده شدندنخستین تصویر «آرنولد» در «ترمیناتور 6»تأثیر شرایط جوى روى 5400 شهر و روستا  سالمتاستانفرهنگ این دیگر چه خریدهایى بود! ورزش جهان نما

غذاهایى که
 باید با هم

مصرف کنید

کلید رفع مشکالت ترافیکى بزرگراه خرازى
3

3

5

2

دست و پا زدن هاى
 بى نتیجه

دلیل افت اقامت در هتل ها

 مدیران و 
تولیدکنندگــــان 
هماهنگ باشنـد

5

سرقت از بازیگران
 در مراسم تشییع 
جمشید مشایخى!

در طول روز، چه ترکیبى از مواد مغذى را به بدنتان 
برسانید، مهم است. اما مهمتر این است که چه ماده 

غذایى را همزمان با چه خوراکى مصرف کنید.مواردى که 
در ادامه آورده ایم، به شما براى درست ترکیب کردن مواد 

غذایى کمک مى کند.

آذر معماریان، همسر زنده یاد على معلم با انتشار 
پســتى غم انگیز خبر از سرقت در مراسم تشییع 

جمشید مشایخى داد.
مراسم تشییع پیکر جمشــید مشایخى شنبه17 
فروردین ماه 98 با حضور جمع کثیرى از مردم و 
هنرمندان از مقابل تاالر وحدت برگزار شد. عده 
زیادى براى بدرقه مشایخى به خانه ابدى اش در 
این مراسم حضور یافتند اما اتفاقى عجیب در این 
مراسم رخ داد که همه را حیرت زده کرد. دزدى از 

کیف و اموال هنرمندان و ...
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آغاز نصب زنجیره میانى آغاز نصب زنجیره میانى 2020 تایى سانتریفیوژ  تایى سانتریفیوژ IR6IR6 در سایت نطنز در سایت نطنز
با دستور رئیس جمهور محقق شدبا دستور رئیس جمهور محقق شد

3

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تشریح کرد

نیما شاهرخ شاهى 
کارگـردان
 مى شود!

از آثار چهاردهمى سپاهان دیگر خبرى نیست
فروردین و اردیبهشــت ماه امســال روزهاى ملتهب و حساسى براى 
تیم هاى مدعى لیگ برتر است. جنگ قهرمانى بین تیم هاى سپاهان، 
استقالل، پرسپولیس، تراکتور و پدیده حسابى اوج گرفته و از قرار معلوم 
این مبارزه به احتمال بسیار زیاد تا هفته پایانى لیگ ادامه دارد و امسال 

قطعًا خبرى از معرفى قهرمان زودهنگام براى لیگ نخواهد بود.
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در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خبر غم انگیز دو فعال عرصه هنر

فــــروش
 17 میلیارد تومانى

 صنایع دستى اصفها ن 
در نوروز

آمار نشان مى دهد

جزییات کشف مقبره تاریخى در استان اصفهان
وقتى سیل تاریخ را جا به جا مى کند
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مارکوپـولوى ذخیره!مارکوپـولوى ذخیره!

آگهى دعوت

هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان

از کلیه اعضاى کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان تقاضا مى شود رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخه 
98/03/10 در جلسه مجمع عمومى عادى که در محل سالن مجتمع فرهنگى نیروگاه اصفهان واقع در ابتداى اتوبان 
ذوب آهن- بلوار شفق (خیابان نیروگاه) تشکیل مى گردد، حضور به هم رسانند. ضمناً در صورتى که جلسه فوق الذکر 
به حد نصاب نرسد، جلسه بعدى مورخ 98/03/24 ساعت 9 صبح در همان محل برگزار مى گردد. الزم به یادآورى است 
چنانچه افرادى مایل به عضویت در بازرسى و هیأت مدیره کانون مى باشند، بایستى تقاضاى کتبى خود را به انضمام 
دو قطعه عکس، فتوکپى شناسنامه و فتوکپى کارت ملى حداکثر تا هفت روز بعد از انتشار این آگهى به دفتر کانون 

واقع در خیابان مدرس سرچشمه پالك 355 تحویل نمایند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس
2- تعیین میزان حق عضویت اعضا
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- انتخاب هیأت مدیره و بازرس

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت 
کارگزارى مبین سرمایه (سهامى خاص)

شماره ثبت 36528

هیأت مدیره شرکت کارگزارى مبین سرمایه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى ایشان دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه این شرکت که در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1398/02/12 در آدرس اصفهان، خیابان ملت، سالن 

کنفرانس هتل کوثر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونى شرکت
2- تصویب حساب هاى سال مالى منتهى به 97/12/29 

3- انتخاب و تعیین اعضاء هیأت مدیره
4- انتخاب بازرسان و تعیین حق الزحمه ایشان

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت
6- تصمیم در مورد میزان و نحوه تقسیم سود سال 97

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد.

www.nesfejahan.net
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استاندار اصفهان:

مثل استقالل، زردپوشان را هم قهرمان کن

سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) را تبریک مى گوییم 
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سخنگوى سازمان مدیریت بحران کشور گفت:  با توجه 
به شرایط جوى 269 شــهر و 5148 روستا تحت تأثیر 

سامانه هاى بارشى اخیر قرار گرفتند.
بهنام سعیدى درباره حادثه سیالب در استان هاى کشور 
اظهار کرد: گستردگى بارش ها کم سابقه بوده به گونه اى 
که در بازه زمانى کوتاه مدت اکثر استان ها و شهرستان ها 
را در بر گرفت و شاهد همزمانى وقوع سیالب در برخى از 

شهرها و استان ها بودیم.
سعیدى گفت: از ابتداى ســال آبى مهرماه 97 تا قبل از 
بارش هاى اخیر حجم ورودى آب به ســدها 42 میلیارد 
متر مکعب و در دوره سال آبى سال 96 حدود 13 میلیارد 

متر مکعب بوده است و این درحالى است که در دو هفته 
اخیر سامانه بارشى ده میلیارد متر مکعب حجم ورودى 

آب بوده است.
وى گفت: به دلیل حجم زیاد آب و ســیالب رودخانه ها 
ظرفیت و کشش این حجم گذر آب را نداشتند و به عنوان 
مثال حداکثر آب حجم گذرى رودخانه معموالن در استان 
لرستان 1800 متر مکعب در ثانیه بود که در این سیالب 
حجم عبــورى 3500 متر مکعب در ثانیه بوده اســت و 
رودخانه پلدختر نیز حجم آب گذرى حداکثر 2400 متر 
مکعب در ثانیه بوده که با وقوع ســیالب به 5000  متر 

مکعب در ثانیه رسیده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجــا گفت: از بهمن 
ماه سال گذشته تاکنون حدود 25 هزار معتاد در سراسر 
کشور را دســتگیر کرده و براى اصالح وضعیت خود به 
مراکزى که ســتاد مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده بود 

تحویل داده ایم.
سردار سید مسعود زاهدیان به تالش پلیس براى برخورد 
با معتادان متجاهر پرداخت و گفت: از بهمن ماه ســال 
گذشته تاکنون حدود 25 هزار معتاد در سراسر کشور را 
دستگیر کرده و براى اصالح وضعیت خود به مراکزى که 
ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده بود تحویل داده ایم.
ســردار زاهدیان به تالش مأموران مبارزه با مواد مخدر 

در کنترل مرزها پرداخت و تصریــح کرد: برخوردهاى 
خوبى در استان هاى حاشیه شرقى داشته و توانستیم در 
سه ماهه چهارم سال 97 محموله  120 کیلویى شیشه را 
در زابل کشف کنیم. وى گفت: کشفیات شیشه دو برابر 

افزایش یافته است.
سردار زاهدیان سن شــیوع  مصرف مواد مخدر را 19 تا 
25 سال دانســت و گفت: البته در محیط هاى مختلف 
سن شیوع مصرف مواد متفاوت اســت.  وى افزود: سن 
مصرف گل بیشــتر در بین دانش آموزان دبیرســتانى
 و دانشجویان و جوانانى که در این سن و بازه سنى هستند 

شایع است.

تأثیر شرایط جوى
 روى 5400 شهر و روستا 

سن شیوع اعتیاد
 19 تا 25 سال است

تصویب FATF منتفى است
احمد توکلى، عضو مجمع تشخیص   تابناك|
مصلحت نظام در واکنش به تأثیــر تصمیم ایاالت 
متحده آمریکا در خصوص سپاه پاسداران گفت: این 
اقدام آمریکا حتمًا بر روند تصویب FATF تأثیرگذار 
خواهد بود. اینکه آمریکا یک نهاد رســمى و قانونى 
ایران را تروریســت مى خواند یک متغی ر بسیار مهم 
است زیرا همین کشــور از ما مى خواهد که هر کار او 

مى گوید انجام دهیم.

صحن پارلمان سبزپوش شد
  فارس| نماینــدگان مجلس صبــح دیروز در 
نشست علنى پارلمان در حمایت از سپاه و محکومیت اقدام 
خصمانه آمریکا علیه این نهاد نظامى، لباس سپاهى بر تن 
کرده اند. در این جلسه نمایندگان به همراه على الریجانى، 
رئیس مجلس ضمن محکومیت اقدام خصمانه آمریکا 
علیه جمهورى اسالمى ایران در حمایت از سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى لباس سبز سپاهى را بر تن کردند.

شایعه حصر احمدي نژاد
به دلیل عدم حضــور احمدي نژاد در    تابناك |
مجامع و جلسات عمومی شایعه احتمال بازداشت او توسط 
برخی منابع مطرح شــده اما یکی از مشاوران نزدیک او 
(عبدالرضا داورى) این خبر را تکذیب کرده است. در عین 
حال برخی شــایعات در فضاى مجازى هم حاکى است 
که احمدي نژاد چند هفته اي است در حصر خانگی به سر 
می برد. این خبر البته هنوز توسط مقامات رسمی تأیید یا 

تکذیب نشده است.

پوشک و تابوت بفرست!
  عصر ایران| محمد صرفى در ســرمقاله دیروز 
روزنامه «کیهان» درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران 
در لیست گروه هاى تروریستى آمریکا نوشت: «ترامپ 
در کاخ سفید با خیال راحت نشسته و مى تواند هر فرمان 
احمقانه دیگرى را امضا کند اما این سربازان بیچاره آمریکا 
هستند که باید در پایگاه هاى خود در منطقه، از سایه شان 
هم بترسند. یک هفته دیگر کنگره آمریکا نظر خود درباره 
این تصمیم را اعالم مى کند. اگر کنگره هم در حماقت کاخ 
سفید شریک شود و بر آن مهر تأیید بزند، ترامپ باید به فکر 

سفارش و ارسال پوشک و تابوت به غرب آسیا باشد.»

طرح 3 فوریتى مقابله با آمریکا 
عضو هیئت رئیســه مجلس شــوراى   میزان |
اســالمى از تهیه یک طرح دو فوریتى و یک طرح سه 
فوریتى براى «مقابله با اقدام آمریکا در اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى به عنوان گروه تروریستى»، از سوى 
نمایندگان مجلــس خبر داد. احمــد امیرآبادى فراهانى 
تأکید کرد: در این طرح این حق را به تمام نیرو هاى مسلح 
کشور هاى دنیا على الخصوص ارتش هاى آزادى بخش 
داده ایم که در برخورد با نیرو هاى نظامى و امنیتى آمریکا در 
منطقه غرب، اقدام متقابل انجام دهند و نیرو هاى آمریکایى 

را دستگیر کنند و تحویل جمهورى اسالمى ایران بدهند.

لباس هاى اهدایى را آتش زدند
به علت انباشت لباس هاى    اعتمادآنالین|
دست دوم اهدایى به ســیل زدگان که قابل استفاده 
نبودند، برخى اهالــى پلدختر در لرســتان مجبور به 

سوزاندن آنها  شدند.

مردان روستاى الواجى 
عملیات امــدادى جمعیت هــالل احمر   برنا|
کشور به روستاى الواجى خوزستان که همچنان تخلیه 
نشده، صبح دیروز انجام شد. بنا به شواهد عینى، اهالى 
این روستا که در خطر ســیل قرار داشتند مجبور به کوچ 
شدند ولى همچنان مردان حاضر نیستند از روستاى خود 
دور شوند. گفته مى شود زنان روستاى الواجى به مراکز 
اقامتى رفته اند اما مردان و حتى پسر بچه ها حوالى روستا 
مانده اند و براى زندگى خود که در آب فرو رفته، نگرانند. 
گفتنى است نیروهاى امدادى در حوالى روستاها در مناطق 
امن چادر بر پا کرده اند تا خطرى این افراد را تهدید نکند.

خبرخوان
«مدیرى» 

کار دست مدیر داد
در پى بى توجهى شــبکه نسیم به   فارس|
محتواى برنامه اخیر «دورهمى»، رئیس سازمان 
صدا و ســیما مدیر شــبکه نســیم را توبیخ کرد. 
عبدالعلى على عســگرى در نامــه اى به معاون 
سیماى رسانه ملى با ابراز تأسف از پخش این برنامه 
در شرایطى که مردم نیازمند امیدآفرینى هستند، 
تصریح کرده اســت: عالوه بر توبیخ مدیر شبکه 
نسیم، باید سایر مسئوالن شبکه که در این موضوع 
قصور و کوتاهى داشــته اند، براى برخورد قانونى 

الزم به هیئت تخلفات سازمان معرفى شوند .

تعدیل بزرگ 
به دنبال انتشــار خبر ادغام   آى سینما|
برخى زیرمجموعه هاى سازمان سینمایى در اواخر 
سال گذشــته، یک خبرگزارى اعالم کرده 40 تن 
از نیروهاى مؤسسه رســانه هاى تصویرى تعدیل 
و بیکار شــده اند. خبرگزارى «ایســنا» طبق یک 
پیگیرى غیر رســمى به آمار 40 نفر رسیده که به 
اذعان برخى کارمندان حاضر در مؤسسه، وضعیت 
معیشتى این خانواده ها در شب عید نگران کننده شد 

که همچنان این نگرانى وجود دارد.

یک هدیه خاص
سخنگوى کمیسیون فرهنگى مجلس   بهار|
از رأى گیرى اســتمزاجى کمیسیون متبوعش در 
خصوص مــواد 27 تا 30 طرح جمعیــت و تعالى 
خانواده که دختران و پسران را به ازدواج در سنین 
کمتر از 20 و 24 سال و فرزندآورى تشویق مى کند، 

خبر داد.

سکوت عجیب رسانه ملى
 خبر آنالین | درســت اســت که آب ها از 
آسیاب افتاده اما صدا و سیما هنوز به صورت شفاف 
اعالم نکرده است که چه کسى و با چه نیتى رأى 
مردم در جشنواره جام جم را دستکارى کرد. انگار 
نه انگار که آراء مردم جا به جا شده و اعتماد عمومى 
به این سازمان فروریخته است. در سال جدید افکار 
عمومى هنوز دنبال پاســخ این سئوال هستند که 
چه کســى و به چه منظورى اقدام به دســتکارى 

رأى گیرى جشنواره جام جم کرده است. 

علت اصلى طالق
 ایلنا| اسکندر مؤمنى، دبیرکل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر در دومین کنگره بین المللى مددکارى 
گفت: یکى از آســیب هاى اجتماعــى بزرگ در 
جامعه، مواد مخــدر و اعتیاد به آن اســت که در 
رأس آســیب هاى اجتماعى محسوب مى شود که 
این عامل ســبب بیش از 55 درصــد طالق ها در 

کشور است.

کنکور به تعویق مى افتد؟
 دیده بان ایران | طــرح تعویــق زمان 
برگزارى کلیه آزمون هاى سراســرى ســال 98 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالى که ســازمان 
سنجش برگزار مى کند اعم از وزارت علوم و وزارت 
بهداشت به دلیل وقوع ســیل تقدیم هیئت رئ یسه 
مجلس شــد. این طرح دیروز در مجلس شوراى 
اسالمى اعالم وصول شده و در اختیار کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس قرار مى گیرد.

کسى سفر خارج نرفت!
 مهر | دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى، 
از کاهــش 20 درصدى پروازهــاى داخلى و 50 
درصــدى پروازهاى خارجــى در تعطیالت نوروز 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد. 
مقصود اسعدى ســامانى اظهار کرد: در تعطیالت 
نوروز با توجه به شــرایط اقتصــادى مردم و بروز 
بحران ســیل، با کاهش قابل توجه تعداد مسافر و 

پرواز رو به رو شدیم.

مهدى قمشى، اســتاد تمام و رئیس دانشکده علوم آب 
دانشگاه شهید چمران اهواز، دبى ورودى معادل 8000 
متر مکعب در ثانیه در رود کرخه را بى ســابقه مى داند و 
مى گوید این چرخه بازگشت 1000ساله سیل در محدوده 
کرخه است. بخش هایى از اظهارات او را درباره آنچه در 

خوزستان اتفاق افتاده است بخوانید.
 علت اصلى سیل بارش هاى غیرمنتظره و منحصر به 
فردى است که اتفاق افتاده اســت. ما در روزهاى اخیر، 
در حوضه کرخه بارش هایى را که داشته ایم که طى 70 
سال گذشته در این حوزه بى سابقه بوده است و بعضى ها 
معتقدند که این آورِد رودخانه یا این ریزش ها مطابق با 

سیل 1000 ساله این رودخانه است! البته در محدوده رود 
دز اینطور نیست و شرایط تقریبًا بهتر است و زمان هایى 
داشته ایم که شرایط مشابه را تجربه کرده بود و اکنون در 

این شرایط نیستند.
 آنچه از نظر من کامًال محرز اســت این اســت که ما 
حوضه هاى آبخیز را بســیار تخریب کرده ایم و آبى که 
آمده است و ریزش هایى که داشته ایم، نشان مى دهد که 
فرسایش زیادى ایجاد شده است. مقدار رسوبى که همین 
االن رودخانه ها حمــل مى کنند و در پلدختر و معموالن 
و خرم آباد شاهد آن هســتیم که در خانه هاى مردم فرو 
نشسته است، در حقیقت فریاد مى زند که ما حوضه هاى 
آبخیز را بسیار دستکارى کرده ایم و جنگل ها و منابع را از 
بین برده ایم و تبدیل به زمین کشاورزى یا راه و ساختمان 

و... کرده ایم.
 پر شدن تاالب ها و هورها در کاهش گرد و خاك مؤثر 
است. ما مى توانیم بگوییم که از جهت کانون هاى داخلى 
خوزستان امسال قطعاً مشکل نخواهد داشت و کانون هاى 

داخلى کامًال تغذیه و تثبیت شده اند.
درباره ترســالى بین علماى اقلیم شناس اختالف است! 
غالب اقلیم شناسان ورود به دوره ترسالى را نمى پذیرند 
اما ممکن است این حرف درست هم باشد! معموالً  پنج 
یا شش ماه قبل از زمان مورد نظر مى شود میزان باالترى 
از اطمینان را به دست آورد و ما باید تا اردیبهشت  ماه صبر 
کنیم تا بتوانیم تحلیل هاى مرتبط به ســال آینده آبى را 

ببینیم که از مهرماه شروع مى شود.

روز دوشــنبه، کاخ ســفید در اقدامى غیــر قانونى و در 
بیانیه اى، رســمًا برنامه دولت خود بــراى اضافه کردن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى به فهرست سازمان هاى 
اصطالحًا تروریستى را اعالم کرد. در این میان، پرسشى 
که ذهن بســیارى از ناظران داخلى و خارجى را به خود 
مشغول کرده، این اســت که آیا قرار گرفتن سپاه لیست 

FTO به معناى حمله آمریکا به نیروهاى سپاه است؟
 FTO در پاسخ باید گفت، قرار دادن گروهى در لیست
ارتباطى به حمله یا عدم حمله ندارد. در مقررات مربوطه، 
از ممنوعیت ارائه «کمک هاى عینى» به سازمان هاى 
مندرج در لیست FTO و «تعقیب کیفرى متخلفین» 
نیز سخن رفته اســت. به این معنا که متخلفین نه  تنها 
در معرض تحریم هاى معمول مانند منع از کسب و کار 
در بازار آمریکا و منع دسترسى به نظام پولى آمریکا و... 
قرار مى گیرند، بلکه به  عنوان «متخلف جنایى» مشمول 
پیگرد کیفرى ملى و فراملى، با مجازات 20 سال زندان و 
جریمه هاى بسیار سنگین نیز مى شوند. لذا این قضیه بُعد 
نظامى و عملیاتى ندارد و از این جهت نکته مهمى است. 
صرفًا تصور نظامى و عملیاتى از این اقدام آمریکایى ها، 

مى تواند به تشدید بحران میان دو کشور منجر شود.
برخى ناظران نیز از زاویه اى دیگر به اقدام ترامپ علیه 
سپاه نگاه مى کنند  و بر این باورند که قرار دادن سپاه در 
لیست سازمان هاى تروریستى خارجى با هدف تحریک 
این نهاد براى راه اندازى اقداماتى اســت که مى تواند 
زمینه اقدامات متقابل آمریکا را فراهم ســازد. در واقع 
ترامپ ســپاه را گروه تروریســتى اعالم کرد تا ایران را 
به انجام اقداماتــى وادار کند که در نتیجــه آن، اجماع 

جهانى علیه ایران را تســهیل و فشار حداکثرى بر ایران 
را دنبال کند.

لذا، گویا بایــد پیش از هرگونه اقــدام عملیاتى، اهداف 
و مالحظات اصلى آمریکا از این تصمیم بى ســابقه را 

سنجید و متناسب با آن و سناریوهاى مختلف، پاسخ ها و 
واکنش هایى را در نظر گرفت.

آمریکا به نیروهاى سپاه حمله خواهد کرد؟!

سیالب کرخه در 1000 سال اخیر بى سابقه بود!

همزمان بــا جارى شــدن روان آب از طریــق یکى از 
کانال هــاى فرعى آبیارى در شــهر طالخونچه از توابع 
شهرستان مبارکه، مقبره اى تاریخى کشف شد. باستان 
شناسان با بررسى اولیه چنین نتیجه گیرى کردند که این 
مقبره متعلق به یک مرد بوده و احتماًال متعلق به دوران 
ساســانیان در پیش از دوران اسالمى است که در فالت 
مرکزى ایران زندگى مى کرده و پــس از مرگ در این 

منطقه مدفون شده است. در کنار پیکر این فرد مقدارى 
کوزه هاى سفال نیز کشف شــده که باستان شناسان در 

حال بررسى آنها هستند.
غارهایى نیز در ســال 1385 در شــهر دیزیچه از توابع 
شهرســتان مبارکه و در کوه هاى قلعه بزى  کشف شده 
بودند که سابقه زندگى انسان غارنشینى را در این منطقه 

به 43 هزار سال قبل مى رساند.

جزییات کشف مقبره تاریخى در استان اصفهان

اقامت مسافران نوروزى در هتل هاى کشور 21 درصد 
کمتر از سال گذشته شــد. پیش بینى جامعه هتلداران 
این بود که تعطیالت نوروز امســال اقامت مســافران 
در هتل ها 25 درصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته 
شود که با بروز حوادث اخیر و جارى شدن سیل در برخى 
اســتان ها، این آمار محقق نشد. استان هاى خوزستان، 
کهگیلویــه و بویراحمد، مازندران، فارس، لرســتان و 

کرمانشــاه با 70 تا 50 درصد ریزش مسافر، کمترین 
اقامت نوروزى را تجربه کرده اند و تنها 9 استان موفق 

شده اند افزایش اقامت داشته باشند.
براســاس آمارى که به تفکیک اســتان ها اعالم شده 
اســت،  در تعطیالت نــوروز امســال، وضعیت اقامت
در هتل هاى اســتان  اصفهان هــم 20 درصد کاهش 

داشته است. 

«ویلیام اِى. کالینز»، سیاســتمدار 84 ساله  آمریکایى 
حزب دموکرات که دو دوره شــهردار شهر نورواك در 
ایالت کنتیکت بود در یادداشتى که در اختیار رسانه هاى 
کشورش گذاشته از تجربه سفرش به ایران نوشته است.

کالینز، اوایل سال جارى میالدى در قالب هیئت صلح 
28 نفره آمریکایى به ایران سفر کرد و در روزهاى اخیر 
تجربه سفر به کشورمان را در یادداشتى با تیتر «در ایران 

چه آموختم» نوشته است.
کالینز این یادداشــت را این گونه آغاز مى کند: «اوایل 
امسال، فرصت پیدا کردم که به تعطیالتى غیرمعمول 
بروم: به ایران و به  عنوان بخشى از هیئت صلح 28 نفره. 
بسیارى از دوســتان عزیزم فکر مى کردند که رفتن به 
ایران ایده بدى باشــد. آنجا خطرناك نیست؟ آنها ما را 
بیرون نمى کنند؟ تجربه این ســفر به من نشان داد که 
اساسًا جواب من به ســئوال ها نه، نه و نه است. ایران 
کشورى بسیار امروزى اســت و از جنبه هاى بسیارى 
به ایاالت متحده شــباهت دارد. شــما متوجه ترافیک 
وحشتناك و آگهى هاى تبلیغاتى بسیارى مى شوید. شما 
همچنین متوجه مردمى مهمان نواز با رفتارى دوستانه 
مى شوید که مشتاق تعامل با خارجى ها و تمرین کردن 
زبان انگلیسى هستند. شگفت انگیزى بیشتر، اندازه آن 
است؛ جمعیت تهران 12 میلیون است، نیم  برابر بزرگ تر 
از شهر نیویورك و خیابان هاى بسیار امن تر (البته به  جز 

تقاطع ها).»

ویلیام اِى. کالینز در ادامه مى نویسد: «به  هر رو، هیئت 
ما خیلى زود تفاوت هاى عمیق میان دو کشور و پیش از 
هرچیــز تحریم هــا را درك کرد. این تفــاوت به  طرز 
دردناکى وقتى بر ما آشکار شــد که یکى از اعضاى ما 
بالفاصله پس از ورودمان به ایران دچار حمله قلبى شد. 
بیمارستان از او به  طور بســیار حرفه اى و با تجهیزات 
قدیمى اما مناسب مراقبت کرد. اما وقتى زمان پرداخت 
رسید، شــرکت بیمه اش ضمن اشــاره به تحریم هاى 
آمریکا که بر تمام تراکنش هاى مالى سایه افکنده است 

از پرداخت امتناع کرد.»

دلیل افت اقامت در هتل ها

اظهارات شهردار سابق آمریکایى درباره سفر به ایران

سال گذشته به واسطه نوســانات نرخ ارز به ویژه دالر، 
قیمت بسیارى از محصوالت به خصوص محصوالت 
خوراکى روند صعودى به خود گرفت. از این محصوالت 
مى توان به گوشــت، مرغ، چاى، ســیب زمینى، کاهو 
و پیاز اشــاره کــرد که بــا افزایش قیمــت و کاهش 
عرضــه، دیگــر بازارهاى مرتبــط تحت تأثیــر قرار

گرفت که از این بازارها مى توان به بازار دل، جگر، قلوه 
و کله پاچه اشاره کرد. با افزایش قیمت گوشت و کاهش 
کشــتار دام در ســال 97 قیمــت کلــه و پاچــه در 

بازار افزایش قابل توجهى به خود گرفت.
فعالیــت در صنف طباخان داراى نرخ مصوب نیســت 
و نرخ به صــورت رقابتــى و با توجه بــه قیمت خرید 

کله و پاچه از ســوى واحدهاى صنفى تعیین مى شود 
و این در حالى اســت که سال گذشــته در پى افزایش
 قیمــت، حجم فروش به شــدت کاهــش یافت ولى 
هزینه هاى جارى واحدهاى صنفــى روند صعودى به 

خود گرفت.
اما در حالى که از حدود یک سال گذشته 15 تا 20 درصد 
اعضاى رســمى از این صنف خارج شده اند، قسمتى از 
کله و پاچه دام هاى زنده اى که در اسفندماه به کشور وارد 
شد و در استان هاى مختلف کشتار مى شوند، به صورت 
تمیز شده و بسته بندى عرضه مى شود که اندکى از رشد 
قیمت در سال گذشته را خنثى کرده و افت قیمت ها را 

به دنبال داشته است.

کله پاچه ارزان شد
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خسارت 47/5  میلیاردى سیل 
به بویین میاندشت

محمدرضـا توسـلى، فرمانـدار بوییـن میاندشـت 
گفت: میـزان خسـارت وارده به بخش کشـاورزى و 
مسـکن، پوشـش گیاهى، قنوات و زیرسـاخت هاى 
روسـتایى این شهرسـتان بـه 47/5 میلیـارد تومان 

مى رسد.

امکان ارائه مشاوره رایگان به 
شرکت هاى دانش بنیان اصفهانى
امکان مشـاوره رایگان دائمى به شرکت هاى دانش 

بنیان در استان اصفهان فراهم شد.
مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمى 
و فناورى ریاست جمهورى، امکان مشـاوره رایگان 
دائمى به شرکت هاى دانش بنیان در استان  اصفهان و 

همچنین فارس را فراهم کرد.
تا پیش از این، مشاوره ها به صورت تلفنى یا مجازى 
در اسـتان هاى دیگر انجام مى شـد و تنهـا در تهران 
شـرکت هاى دانـش بنیـان به صـورت حضـورى از 

مشاوره ها بهره مند مى شدند.
خدمات مشـاوره اى به شـرکت هاى دانـش بنیان در 
حوزه هـاى حقوقـى، مالیاتى، مشـاوره بیمـه تأمین 

اجتماعى و گمرك و واردات ارائه مى شود.
عالقـه  منـدان بـراى کسـب اطالعـات بیشـتر بـه 
نشـانى اینترنتـى www.bizservices.ir مراجعـه 

کنند.

بررسى پرونده فوت 
نوجوان افغانستانى

رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان از رسـیدگى 
ویـژه قضائـى حادثـه کاشـان (فـوت نوجـوان تبعه 
افغانستان) در دادگسترى اسـتان اصفهان خبر داد و 
گفت: در این ارتباط یک نوجوان 17 سـاله دسـتگیر 

شد.
احمد خسروى وفا اظهارکرد: در پى فوت نوجوان 13 
ساله تبعه افغانستان در کاشـان و سیاه نمایى و انتشار 
برخى شـایعات و گمانه زنى ها در خصوص این واقعه 
از سوى شبکه هاى معاند بیگانه، بررسى ویژه قضائى 

این پرونده در دستور کار است.
وى افـزود: در ایـن ارتباط یـک نوجوان 17 سـاله به 
عنوان متهم اصلى پرونده، دستگیر و با قرار بازداشت 

موقت در زندان به سر مى برد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان تصریح کرد: با 
انجام و تکمیل تحقیقات قضائـى در صورت وقوع و 
اثبات هر گونه جرم، مرتکب یا مرتکبان این حادثه به 

مجازات قانونى خواهند رسید.

آغاز ثبت نام در 
مدارس حفظ قرآن 

ثبت نـام در مـدارس حفظ قـرآن کریـم در اصفهان 
آغاز شد.

مدیـر مؤسسـه مهـد قـرآن کریـم و والیت اسـتان 
اصفهان گفت: عالقه مندان تا 31خرداد براى ثبت نام 
دانش آموزان پسر با شماره 09130605069 و براى 
ثبت نام دانش آموزان دختر با شماره 09130806809 

تماس بگیرند.
حسین خاکسار هرندى افزود: حفظ کل قرآن همراه 
با تحصیل در این مدارس در طول یک تا سـه  سـال 
ویژه دانش آموزان دختر و پسـر کالس پنجم تا نهم 

برگزار مى شود.

خبر

دبیر ستاد نوروزى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
تعداد مأموریت ها و مصدومان حــوادث ترافیکى در نوروز 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. 
غفور راستین اظهار کرد: در تعطیالت نوروز امسال، 3607 
مأموریت تصادفى توسط اورژانس پیش بیمارستانى استان 
اصفهان انجام شــد، در حالى که این تعداد در مدت مشابه 
سال گذشته 3742 مأموریت بود. وى تعداد مأموریت هاى 
تصادفى شــهرى را 2289 مأموریت با 350 مورد کاهش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تعداد مأموریت هاى 
تصادفى جاده اى را، 1318 مورد با 215 مورد کاهش اعالم 
کرد. وى با بیان اینکه تعداد افراد بســترى شــده ناشى از 

تصادف هاى رانندگى در نوروز امســال در استان اصفهان 
2596 نفر بودند، تصریح کرد: این تعداد نســبت به سال 
گذشته 421 نفرکمتر بود. راستین ادامه داد: تعداد افرادى 
که به صورت ســرپایى در مأموریت هاى تصادفى درمان 
شدند، در سال جارى 493 نفر بود که نسبت به سال گذشته 
40 نفر کاهش داشت. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اصفهان با اشاره به اینکه مصدومان تصادفى به دو دسته 
شهرى و جاده اى تقسیم مى شــوند، خاطرنشان کرد: با 
وجودى که از نظر تعداد کل مصدومان کاهش داشتیم اما در 
بخش تصادف هاى جاده اى با افزایش مواجه شدیم و بیشتر 

کاهش ها مربوط به بخش شهرى بود.

مدیرکل فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان با اشــاره به 
نامگذارى سال جارى با عنوان «رونق تولید»، بر افزایش 
آموزش هاى مهارتى، به عنوان مکمل اهداف این راهبرد 

تأکید کرد. 
آرش اخوان افزود: ارائه آموزش هــاى مهارتى و در کنار 
آن برگــزارى دوره هاى کارآفرینــى و خالقیت با هدف 
ایجاد اشــتغال مهارت آموختگان، در اولویت برنامه هاى 
این دستگاه قرار دارد. وى با تأکید بر اینکه باید با مدیریت، 
برنامه ریزى و آینده نگرى، تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کنیم، تصریح کرد: رونق آموزش با ارائه مباحث کارآفرینى 
و خالقیت به مهارت آموزان ضرورى است. اخوان با اشاره 

به اینکه مهارت و آموزش در ایجاد شغل و کارآفرینى بسیار 
تأثیرگذار است، اضافه کرد: آموزش هاى مهارتى به عنوان 

یک ضرورت نیازمند توجه دست اندرکاران و مردم است. 
وى فعالیت ها و عملکرد این اداره کل را در مقایسه با سایر 
استان ها مثبت ارزیابى کرد و گفت:  امید است در سال جدید 
سبد آموزشى خانواده ها را براساس نیاز آنها تأمین کنیم. 
اخوان اظهار کرد: متأسفانه امروز به دلیل آشنا نبودن دانش 
آموزان و نوجوانان با مشاغل مختلف و عدم استعدادیابى 
و اعمال رشته هاى ســلیقه اى از سوى خانواده ها، اشباع 
جامعه از دانش آموختگان در بعضى از رشته هاى خاص را 

شاهد هستیم که نتیجه آن بحران بیکارى است.

رونق تولید، نیازمند افزایش 
آموزش هاى مهارتى است

کاهش مصدومان 
حوادث ترافیکى در اصفهان 

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى پیمان ماشــین سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 38665 
و شناســه ملى 10260562848 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1397/12/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه تدبیر ارقام اسپادانا شماره 
ثبت 46511 شناســه ملى 14008140550 
کدپستى 1415673493 و سید حمید نجاتى 
شماره ملى 1287955827 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(421029) 

عملیات نصب زنجیره میانى 20 تایى سانتریفیوژ IR6 با 
دستور حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى، رئیس 

جمهورى از طریق ویدیوکنفرانس آغاز شد.
عملیات نصب زنجیره میانى20 تایى سانتریفیوژ پیشرفته 
IR6 در سایت هسته اى شــهید احمدى روشن (سایت 

نطنز) شروع شد.
رئیس جمهور پیش از اجراى عملیات نصب در سخنانى 
گفت: خوشحالیم که امروز زنجیره 20 تایى سانتریفیوژ 
IR6 آغاز مى شود؛ این دستاورد بسیار بزرگى براى ملت 

ایران خواهد بود و به نام خداوند بزرگ و با توسل به امام 
  IR6 حسین (ع) آغاز نصب زنجیره 20 تایى سانتریفیوژ

انجام مى شود.
با تکمیل نهایى این زنجیره در آینده نزدیک، شــرایط 

انجام تست هاى الزم فرایندى فراهم خواهد شد. 
این مرکــز داراى زیر بناى تقریبــى 5600 متر مربع و 
شــامل چهار بخش اصلى اســت کــه در آن، عملیات 
پســماندارى مواد جامد پرتوزا، عملیات رفع آلودگى از 
ماشین هاى سانتریفیوژ از IR1 تا IR8 و سایر تجهیزات 
غنى سازى شامل مخزن پمپ هاى خأل و انواع شیرها، 
عملیات شستشو و سرویس سیلندرهاى خوراك دهى و 
جمع آورى UF6 آمایش خاك ها و حالل هاى آلى آلوده، 
خشک کردن پسمان هاى مرطوب و رفع آلودگى وسایل 

نقلیه آلوده در بخش هاى مختلف آن با رعایت مســائل 
ایمنى و استاندارد اجرا مى شود.

تجهیزات اصلى این مرکز هم شامل خرد کننده صنعتى، 
فشرده ساز، دستگاه برش، حوضچه هاى رفع آلودگى، 
پکیج بازیابى و تصفیه روغن، بسته بندى، فیکسچرها و 
ابزار دمونتاژ ماشین سانتریفیوژ و سایر تجهیزات فرایندى 
اســت که با هدف مدیریت پســمان هاى غنى سازى 
در مرحله اول با ظرفیت کارخانه غنى ســازى به میزان 
190 هزار ســو طراحى، اجرا، نصب و راه اندازى شد که 
این ظرفیت در آینده تا یک میلیون سو هم قابل افزایش

 است.

با دستور رئیس جمهور محقق شد

آغاز نصب زنجیره میانى 20 تایى 
سانتریفیوژ IR6 در سایت نطنز

استاندار اصفهان گفت: مدیران دستگاه هاى متولى، 
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصى 
براى حل مشــکالت اقتصادى و رونق تولید، باید 

همدل و هماهنگ باشند.
عباس رضایى افزود: ارتقاى تولید نیازمند همکارى 
دستگاه هاى اجرایى و فعاالن و سازندگان است و 

این موضوع باید در سال 98 جدى گرفته شود.
وى اضافــه کرد: قوانیــن کنونى بــا زمان جنگ 

اقتصادى که هم اینک در آن قرار داریم، تناســب 
ندارد و بسیارى از آیین نامه ها و قوانین باید مطابق 
با وضعیت فعلى تغییر یابد تا بتوان براى عبور از این 

شرایط امیدوار بود.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اهمیــت پیگیرى 
مشکالت شــهرك هاى صنعتى خاطرنشان کرد: 
بر همین اساس، جلساتى در استاندارى ترتیب داده 
مى شــود تا بتوان براى حل معضالت فعلى چاره 

اندیشى کرد.
رضایى فعــاالن بخش خصوصى را کارشناســان 
عرصه تولید توصیف و تصریح کرد: از تولیدکنندگان 
مى خواهیم مشــکالت موجود در تمــام زمینه ها 
را شناسایى و اعالم کنند و اســتاندارى نیز وظیفه 
پیگیرى و نظارت بر این کار را بر عهده خواهد داشت.

اســتاندار اصفهان با تأکید براینکه اهمیت دادن به 
تولید داخلــى، ثمرات زیادى از جمله اشــتغالزایى 
را به دنبال دارد، اظهارکرد: ایــن امر با هماهنگى 

دستگاه ها و نهادها و تولیدکنندگان میسر مى شود. 

مسئول تشکل هاى دینى اداره کل تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان با اشاره به در پیش بودن دهه مهدویت 
و نامگذارى یک روز به نام «مشــارکت» گفت: در 
راستاى کمک به سیل زدگان استان لرستان و تعمیر 
لوازم منزلى که سیل به آنها خسارت وارد کرده، یک 

تیم تعمیرکار به لرستان مى روند.
حجت االسالم حســن بابایى افزود: با توجه به سیل 
اخیر و خســاراتى که به منازل وارد کــرد و آب وارد 
خانه ها شد، بسیارى از لوازم منزل از جمله تلویزیون، 
ماشین لباسشویى، یخچال، اجاق گاز و... هموطنان 
در سیل خراب شده و مردم نمى توانند از آنها استفاده 

کنند.

وى با بیان اینکه لوازم مذکور نیاز بــه تعمیر دارند، 
گفت: در این راســتا، اقدام به فراخوانى براى جذب 
تعمیرکاران لوازم خانگى براى مردم لرســتان شده 

است.
وى تصریح کرد: از تمامى تعمیرکاران لوازم خانگى که 
امکان حضور در لرستان را به مدت ده روز براى تعمیر 
وسایل سیل زدگان دارند، درخواست مى شود در این 

اقدام خداپسندانه شرکت کنند.
حجت االسالم بابایى ادامه داد: با آغاز دهه مهدویت و 
نامگذارى یک روز به نام «مشارکت»، سه شنبه هفته 
آینده تعمیرکاران به لرســتان اعزام خواهند شد و با 

توجه به حرفه  خود به مردم سیل زده کمک مى کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: رفع مشــکل ترافیک بزرگراه شهید خرازى 
نیازمند اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

است. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: در سال جدید به منظور 
رفع مشــکالت ترافیکى بزرگراه شــهید خرازى، 
اقدامات مناســبى از جمله ایجــاد حلقه حفاظتى و 
احداث معابر فرعى در نظر گرفته شــده است. وى 
افزود: احداث محور خیابان 45 مترى شهر اصفهان، 
مصوب کمیسیون ماده 5 جزو سیاست هاى کمکى 
بزرگراه خرازى، به منظور کاهش ترافیک آن است که 
در این راستا، معابرى به صورت شاخه اى و به موازات 
محور خیابان آتشگاه، خیابان اشــرفى اصفهانى و 
خیابان امام خمینى(ره) احداث مى شود تا ترافیک این 

خیابان ها به معابر جدید منتقل شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه 
داد: اصالحات هندسى براى رفع مشکالت ترافیکى 
بزرگراه شهید خرازى و همچنین افزایش خطوط تردد 
نیز از دیگر برنامه ها براى کنترل ترافیک این بزرگراه 
است. صلواتى تأکید کرد: راه حل اساسى براى بزرگراه 
خرازى، احداث حلقه حفاظتى غرب است که موجب 
کاهش بار ترافیکى و انتقال آن به غرب شهر اصفهان 
مى شود. وى خاطرنشان کرد: به دلیل انطباق رینگ 
دوم و سوم بر روى یکدیگر در محدوده بزرگراه شهید 
خرازى، همچنین محدودیت هاى  ناژوان و آتشگاه به 
منظور حفظ فضاى سبز و دخالت کمتر، محدودیت 
و فقر شبکه معابر در غرب شهر اصفهان ایجاد شده 

است.

نماینده سمیرم در مجلس شوراى اسالمى گفت: هدف 
اصلى در سال 98، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام و جذب 
اعتبار براى پروژه هایى است که طرح مطالعاتى آنها تمام 

شده است.
اصغر سلیمى با اشاره به اهمیت سیماى ورودى شهرها و 

روستاها براى جذب گردشگران تأکید کرد: ساماندهى، 
بهبود، زیباسازى و نورپردازى ورودى شهرها و روستاها 
و همچنین روشنایى روستاها در حوزه هاى گردشگرى، 
از دیگر اقدامات و برنامه هاى در دست اجرا در سال 97 و 

سال جارى است.

وى با اشاره به تخصیص 3 درصدى درآمدهاى حاصل از 
فروش نفت و گاز براى مناطق کمتر توسعه یافته گفت: 
شهرستان ســمیرم با قرارگیرى در بخش مناطق کمتر 
توســعه یافته، از این درآمدها برخوردار بوده که در سال 

گذشته اعتبارات آن افزایش خوبى پیدا کرد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: به 
رغم کاهش تعداد مسافران در ایام تعطیالت نوروز، 50 
درصد از ناوگان اتوبوسرانى در این روزها فعال بوده و به 

شهروندان سرویس دهى کرده است.

قدرت افتخارى اظهارکرد: براساس تراکنش هاى کارت 
بلیت الکترونیکى، 500 تا 550 هزار نفر در طول سال از 
ناوگان اتوبوسرانى استفاده مى کنند، این در حالى است 
که در تعطیالت نوروز، به طــور میانگین 30 تا 70 هزار 

نفر از ناوگان اتوبوسرانى استفاده کرده اند.وى افزود: با 
وجود اینکه تنها 10 درصد از مسافران در نوروز از ناوگان 
اتوبوسرانى اســتفاده کردند اما 50 درصد از این ناوگان 

فعال بوده و به شهروندان سرویس دهى کرده است.

مدیرکل راه آهــن اصفهان گفت: راه آهــن جمهورى 
اســالمى ایران در زمینه خرید ریل از ذوب آهن، به هر 

میزان که تولید کند، استقبال مى کند.
رضا سادات حسینى عنوان کرد: در راستاى سیاست هاى 
کالن راه آهن جمهورى اسالمى و برنامه ششم توسعه 
حرکت خواهیم کــرد و باتوجه به دو بند برنامه ششــم 
مبنى بر توسعه راه آهن، در هر دو بخش فعالیت خواهیم 

کــرد و در جهت حمل بار و مســافر حرکــت خواهیم 
کرد و جهت توســعه خطــوط آنتنى را در دســتور کار 

داریم.
وى ادامه داد: در سال گذشــته چند مسیر را در این مورد 
اضافه کردیم و توسعه خطوط آنتنى در جهت افزایش جابه 
جایى بار توسط راه آهن و افزایش کیفیت مسافربرى، جزو 
برنامه هاى ماست و خط زرین شهر – بافق که پیشرفت 

خوبى داشته اســت، اگر بودجه آن تأمین شود، تا پایان 
امســال به بهره بردارى مى رسد که جزو اولویت هاى ما 

در سال جارى است.
وى با بیان اینکه در سال 97 نسبت به سال 96 درحدود 
17 درصد رشد جابه جایى مسافر را شاهد بودیم، مطرح 
کرد: تعداد و ظرفیت قطار محدود اســت و رشد بیشتر 

مسافر امکانپذیر نیست.

رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان از فروش 17 میلیارد 
تومانى صنایع دستى اصفهان در نوروز خبر داد.

عبــاس شــیردل افــزود: این آمــار فقط مربــوط به 
فروشگاه هاى سطح شــهر و میدان نقش جهان است و 
شامل آمار مربوط به بازارچه ها و نمایشگاه هاى سازمان 

فرهنگى اجتماعى شهردارى نیست.
وى گفت: سال گذشته فروش نوروزى صنایع دستى 14 
میلیارد تومان بود، البتــه هم قیمت کاال افزایش یافته و 

هم اینکه مسافران کاالى کوچک مى خریدند و کاالى 
باارزش بزرگ کمتر خریدارى شده است.

شیردل با اشاره به صنایع دستى که در این روزها به فروش 
رفته اســت، خاطرنشــان کرد: در این مدت پارچه هاى 
قلمکار، ترمه، خاتمکارى، نقاشى روى فلز، مینا و کارهاى 
تلفیقى بیشتر فروش رفته است؛ کاالهایى که تلفیقى بین 
قلمزنى و خاتم و یا قلمزنى و مینا، قلمزنى و تذهیب بود، 

فروش خوبى داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: مواد مورد نیاز براى اکرلیک شرکت پلى اکریل، 
مشمول تحریم شده بود و در حال حاضر این مشکالت 
تا حدود زیادى رفع شده و ظرفیت تولید شرکت افزایش 

یافته است. 
اسرافیل احمدیه اظهار کرد: تولید در شرکت پلى اکریل 
در جریان است و با توجه به وارداتى بودن مواد اولیه این 

شرکت، تا آنجایى که مواد اولیه براى شرکت در دسترس 
باشد، تولید نیز جریان دارد. رئیس سازمان صمت استان 
اصفهان ادامه داد: در ماه هاى ابتدایى تحریم، واردات 
این مواد از مبدأ قبلى با مشکالتى مواجه شد و همین 

امر، دلیل افت تولیدات شرکت در ماه هاى مذکور بود.
وى تصریح کرد: مشــکل تأمین مواد اولیه شــرکت 
در زمان مذکور، مشــکلى ارزى نبود و صرفًا به دلیل 
کارشــکنى هاى طرف خارجى، این مواد با شــرایط 

سخت ترى وارد مى شد.
احمدیه خاطرنشــان کــرد: مــواد مورد نیــاز براى 
اکرلیک این شرکت، مشمول تحریم شــده بود و در 
حال حاضر با تغییراتى، این مشــکالت تا حد زیادى 
رفع شــده و ظرفیت تولید شــرکت افزایــش یافته 
است. وى تأکید کرد: شرکت پلى اکریل در سایر موارد با 
مشکل چندانى مواجه نیست و بازار فروش این شرکت، 
به دلیل نیاز باالى صنایــع داخلى به اکرلیک، تا حدود 

زیادى تأمین است.

استاندار اصفهان:

رئیس سازمان صمت استان خبر داد :

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تشریح کرد

 مدیران و تولیدکنندگان هماهنگ باشند

 تعمیرکاران لوازم خانگى به لرستان 
فراخوانده شدند

کلید رفع مشکالت ترافیکى بزرگراه خرازى

هدف، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام است

سرویس دهى اتوبوسرانى به 30 تا 70 هزار شهروند در ایام نوروز

استقبال راه آهن از تولید ریل ملى به هر میزان  

فروش 17 میلیارد تومانى صنایع دستى اصفها ن در نوروز

 مشکالت تولید در پلى اکریل رفع شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد پارســى آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302015001998 مورخ 1397/07/29  خدیجه امامیان ریزى فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139760302015002081 مورخ 1397/08/21  رمضان سبکتکین ریزى فرزند قدمعلى 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 139760302015002082 مورخ 1397/08/21  فاطمه سبکتکین ریزى فرزند حسینعلى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
4 - راى شماره 139660302015002091 مورخ 1397/08/24  خاور جعفرى ملک آبادى فرزند نجفعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193,07 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهریار جعفرى ملک آبادى .
5 – راى شماره 139660302015002093 مورخ 1397/08/24  عیدى محمد امیدى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 452,38 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على امیدى .
6 – راى شماره 139760302015002510 مورخ 1397/09/27  محمد عباسیان ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139660302015002511 مورخ 1397/09/27  همدم یزدانى نوگورانى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 275,99 مترمربع مفروزى از پالك 329 - اصلى واقع در نوگوران 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حفیظ اله یزدانى نوگورانى .
8 - راى شماره 139760302015002512 مورخ 1397/09/27  محمد رضا نوروزى فرزند فیض اله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,17 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
9 - راى شماره 139760302015002513 مورخ 1397/09/27  سید محمد رضا موسویان ریزى فرزند 
محمد نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,28 مترمربع مفروزى از پالك 107 
- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

10 - راى شماره 139760302015002514 مورخ 1397/09/27  الهام مرادى فرزند مصطفى نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,28 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شماره 139760302015002515 مورخ 1397/09/27  حسین سلیمیان ریزى فرزند جعفر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شماره 139760302015002516 مورخ 1397/09/27  فریبا رفیعى فرزند حسن نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شماره 139760302015002517 مورخ 1397/09/27  طیبه جمالى قهدریجانى فرزند رضا قلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله قربانى چم کهریزى .
14 - راى شــماره 139760302015002522 مورخ 1397/09/29  مجید قربانــى چم کهریزى فرزند 
غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242,24 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع 

در چم کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزت اله قربانى .
14 - راى شماره 139760302015002523 مورخ 1397/09/29  اصغر موذنى فرزند محمد حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 286,59 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه بیستجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله قاسمى بیستگانى.
15 - راى شماره 139760302015002638 مورخ 1397/10/25  نصراله نظرى على آبادى فرزند اسداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شماره 139760302015002639 مورخ 1397/10/25  محمد على عباسى قلعه قاسمى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,54 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شماره 139760302015002640 مورخ 1397/10/25  یحیى ثابت ورنامخواستى فرزند على 
اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206,31 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
19 - راى شماره 139760302015002641 مورخ 1397/10/25  مهدى کریمى ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 58,83 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
20 - راى شماره 139760302015002660 مورخ 1397/10/29  جعفر عابدینى ریزى فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شماره 139760302015002661 مورخ 1397/10/29  سید فتح اله میرصفائى ریزى فرزند سید 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 79,08 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
22 - راى شــماره 139760302015002662 مورخ 1397/10/29  مرتضى جانمى ریزى فرزند محمود 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
23 - راى شماره 139760302015002663 مورخ 1397/10/29  محمد جانمى ریزى فرزند محمود نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
24 - راى شماره 139760302015002664 مورخ 1397/10/29  جعفر عابدینى ریزى فرزند رضا نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
25 - راى شماره 139760302015002665 مورخ 1397/10/29  اشرف جعفرى فرزند براتعلى نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
26 - راى شماره 139760302015002811 مورخ 1397/11/02  شهال نجفى چمطاقى فرزند على نقى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 479,03 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم 

کهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قربانى چم کهریزى .
27 - راى شماره 139760302015002812 مورخ 1397/11/02  خدیجه سلیمیان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110,45 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
28 -  راى شماره 139760302015002813 مورخ 1397/11/02  قربانعلى قاسمى کله مسیحى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 538,04 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در 
قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على قاسمى کله مسیحى .
29 - راى شــماره 139760302015003059 مورخ 1397/11/14  مهدى سلیمیان ریزى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193,31 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شــماره 139760302015003115 مورخ 1397/11/17  حمید ملکى فرزند حسن نسبت به 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 103,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شماره 139760302015003116 مورخ 1397/11/17  زهرا بیات ریزى فرزند مصطفى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,31 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
31 - راى شماره 139760302015003117 مورخ 1397/11/17  عبدالرضا جوانبخت قهفرخى فرزند مراد 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252,70 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شــماره 139760302015003119 مورخ 1397/11/17  جعفر امامیان فرزند رضا نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
33 - راى شماره 139760302015003120 مورخ 1397/11/17  عصمت قزلحصارى فرزند روح اله نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
34 - راى شماره 139760302015003213 مورخ 1397/11/27  حسین الهى فرجى فرزند محمد على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134,11 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
35 - راى شماره 139760302015003214 مورخ 1397/11/27  ملیحه بیات ریزى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
36 - راى شماره 139760302015003215 مورخ 1397/11/27  جالل ابراهیمى چرمهینى فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210,04 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى واقع در گنج 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى محمد على محمدى 

چرمهینى .
37 - راى شماره 139760302015003216 مورخ 1397/11/27  سید حسین طاهرى فرزند سید مانده 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 100,48 مترمربع مفروزى از 
پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 

رسمى محمد رجایى ریزى .
38 - راى شماره 139760302015003217 مورخ 1397/11/27  سید محسن طاهرى فرزند سید حسین 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 100,48 مترمربع مفروزى از 
پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک 

رسمى محمد رجایى ریزى .
39 - راى شماره 139760302015003220 مورخ 1397/11/29  فرنگیس رحیم پور فرزند مهدى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 85,35 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
40 - راى شماره 139760302015003221 مورخ 1397/11/27  روح اله عبداله زاده فرزند اسداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,11 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
41 - راى شماره 139760302015003222 مورخ 1397/11/29  پرگل صادقیان خشوئى فرزند اسفندیار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328,71 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در خشوئیه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ورثه اله وردى خان محمدى .
42 - راى شماره 139760302015003223 مورخ 1397/11/29  سید مجتبى حسینى فرزند سید مهدى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 146,86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
44 - راى شماره 139760302015003232 مورخ 1397/12/04  محمود معظم فرزند على مراد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,75 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 
اصلى تبدیل شده واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

علیمراد معظم باباشیخعلى .
43 - راى اصالحى شــماره 139760302015003242 مــورخ 97/12/05  نظامعلــى خان محمدى 
خشوئى فرزند چراغعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 221,15 مترمربع مفروزى از پالك 
262 - اصلى واقع در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى چراغعلى 

خانمحمدى خشوئى .

44 - راى شماره 139760302015003245 مورخ 1397/12/05  پردیس کرمى فرزند احمدرضا نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
45 - راى شماره 139760302015003246 مورخ 1397/12/05  فاطمه شمس فرزند ولى محمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
46 - راى اصالحى شماره 139760302015003253 مورخ 1397/12/12  گوهر امینى چرمهینى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مســاحت 2087,75 مترمربع مفروزى از پالك 
375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمود و علیار ابراهیمى .
47 - راى شــماره 139760302015003339 مورخ 1397/12/20  رحمت الــه اکبرى چرمهینى فرزند 
غالمعلى نسبت به 4,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,95 مترمربع مفروزى از پالك 
375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد امینى چرمهینى .
48 - راى شــماره 139760302015003340 مورخ 1397/12/20  فاطمه قدیمى چرمهینى فرزند على 
اکبر نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 201,95 مترمربع مفروزى از پالك 
375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 
محمد امینى چرمهینى . تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شــنبه  مورخ 1398/01/21 تاریخ انتشار نوبت 
دوم : روز پنج شنبه  مورخ 1398/02/05 م الف: 415540 محمد رضا رئیســى زاده - رئیس ثبت اسناد و 

امالك لنجان / 1/100
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شماره:974202511889669 – 1397/12/27 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد
-راى 139760302210001649 مورخ 1397/12/06 هیات اقاى ممدرضا شرافت به شماره شناسنامه 
10 ملى 1111809771 صادره از فالورجان فرزند على بر ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 83/62 
متر مربع مفروزى از پالك شماره 1029 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 
. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى على شفیعى اشــکاوندى . تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/21 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/02/05 م الف:419365 میر محمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان/1/111 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شماره:974202511891009 – 1397/12/27 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد
-راى 139760302210003371 مورخ 1397/12/23 هیات اقاى فضل اله همد انى رناســى به شماره 
شناســنامه 1276 ملى 1287634664 صادره از اصفهان فرزند محمد حسن بر ششدانگ یک باب باغ به 
مساحت 5204/49 متر مربع مفروزى از پالك شماره 94 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان .انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى حیدر على احمدى برکانى . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/05  م الف: 419242 میر محمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/113 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى مجید یزدى با وکالت خانم فاطمه باستانى و خانم عفت مکارم  
دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 
821 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 2 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد . 416532/م الف مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /1/104 

ابالغ اخطاریه
آقاى اکبرشکرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى قاسم اسد نژاد به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 97 / 515 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 31 / 2 / 98 ساعت 9/30  صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 420268/م الف مســئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /1/105 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان الهام رحیمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید هاچ بک 
به شــماره ى  ایران 43  951 م 98 به طرفیت خوانده محمد اصولى فر و معصومه قنبریان به شوراى حل 
اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1421/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/2/30 ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 418239/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 1/106

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مریم عابدینى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده حمید سلیمانى به شوراى حل اختالف 
شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1487/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/2/21 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 418434/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 1/107
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى هادى با وکالت جعفر چرغان دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه چک به طرفیت آقاى 
مصطفى امینى اسفیدواجانى فرزند غالمرضا به شوراى حل اختالف شعبه پنجم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 359/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/2/21 ساعت 9/00 
صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 410284/ م الف شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /1/108
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى هادى با وکالت جعفر چرغان دادخواستى به خواســته مطالبه وجه و خسارت قراردادى به 
طرفیت آقاى مصطفى امینى اسفیدواجانى فرزند غالمرضا به شوراى حل اختالف شعبه پنجم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 335/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/2/21 
ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

410275/ م الف شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /1/109
 تحدید حدود اختصاصى

 شماره نامه 139885602007000050 تاریخ ایجاد نامه 1398/01/17 - شــماره پرونده احتراما نظر با 
این که تحدید حدود شش دانگ انبار و ساختمان پالك شماره 26/229 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام شرکت تعاونى روستایى مهران به شناسه ملى 10260173717در جریان 
ثبت است عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت. بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مردم در روز چهارشنبه مورخ 1398/02/11ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد تاریخ انتشار1398/01/21 م الف 422668 

اداره ثبت فالورجان/1/124 
مزایده

شماره آگهى: 9810463742200001 شــماره پرونده: 9609983640300429 شماره بایگانى پرونده: 
960286 احترامًا نظر به اینکه در پرونده اجرائى کالســه 962687 محکوم علیه علیرضا منافى مورکانى 
فرزند هوشنگ به پرداخت تعداد 119 قطعه سکه تمام بهار آزادى و مقدار 65 مثقال طالى 18 عیار به عنوان 
مهریه در حق محکوم لها خانم الهه شــمس مورکانى فرزند رضا محکوم گردیده و محکوم لها در راستاى 
توقیف اموال محکوم علیه سهم االرث محکوم علیه از یک باب منزل مسکونى تحت پالك ثبتى 889 فرعى 
از 165 اصلى مورد ثبت شــماره 1378 در صفحه 421 دفتر 9 دفاتر باغبهادران بخش 9 لنجان به مالکیت 
مرحوم هوشنگ منافى را توقیف نموده است که مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى 
باشد: محل مورد نظر عبارت است از یک باب منزل مسکونى به نشانى باغبادران، روستاى مورکان، خیابان 
کشاورزى، نبش کوچه خوارزمى، روبروى خانه بهداشت، پالك 978 و کدپستى 849174193 طبق تائیدیه 
اداره محترم ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان به شماره 139705802015000937 مورخ 97/10/29 
به مساحت 1107/69 مترمربع بنام هوشــنگ منافى مورکانى اعالم گردیده است. داراى اعیانى در ضلع 
جنوب به مساحت حدود 367/00 مترمربع در سه طبقه بصورت طبقه همکف در حد سفت کارى با کاربرى 
پارکینگ و انبار، طبقه اول نازك کارى شده با کاربرى مسکونى و در حال بهره بردارى مسکونى، طبقه دوم 
در حد سفت کارى بصورت سقف خرپاى فلزى و پوشش ورق موج دار رنگى با قدمت حدود 8 سال. داراى 
اعیانى در ضلع غربى به مساحت حدود 53/00 مترمربع در دو طبقه با کاربرى طبقه همکف انبار و سرویس 
بهداشتى و طبقه اول مسکونى با قدمت حدود 5 سال. داراى اعیانى در ضلع غربى به مساحت حدود 148/00 
مترمربع در دو طبقه بصورت ساختمان قدیمى، ســقف تیر چوبى، با کاربرى طبقه همکف انبار و طبقه اول 
مسکونى. داراى اعیانى در  ضلع شرقى به مساحت حدود 70/00 مترمربع در یک طبقه قدیمى ساز، سقف 
تیر چوبى با کاربرى انبار و پارکینگ. حدود 95/00 مترمربع بناى قدیمى و مخروبه موجود میباشــد. داراى 
اعیانى منتصب شامل انشعابات آب و برق و گاز و تلفن از هر کدام دو انشعاب. لذا با توجه به محل، موقعیت، 
موقعیت محلى، قواره، کاربرى، عرف محل و تمامى عوامل موثر در قیمت گذارى ارزش کل ملک شــامل 
عرصه و اعیان و اعیانى منصوب به مبلغ کل 6/926/200/000 ریال (شش میلیارد و نهصد و بیست و شش 
میلیون و دویست هزار ریال) و سهم االرث علیرضا منافى مورکانى طبق برگ گواهى حصر وراثت شماره 
160 مورخ 1394/8/4 صادره از طرف شوراى حل اختالف شعبه حقوقى حصر وراثت باغبهادران به مبلغ 
1/212/085/000 ریال (یک میلیارد و دویست و دوازده میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال) برآورد و قیمت 
گذارى مى گردد. بدیهى اســت ارزیابى فوق بدون بدهى به شهردارى، بخشدارى، دهیارى، اداره دارائى و 
سایر ارگانهاى ذیربط انجام شده است. که همان قیمت پایه مزایده مى باشد. لذا این اجرا در نظر دارد جهت 
فروش ملک موصوف جلســه مزایده اى به تاریخ 1398/2/9 راس ساعت 9 صبح الى 11 در محل اجراى 
احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید طالبین مى توانند سه روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک 
موصوف به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید داده شــود. و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند 
بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه 10 درصد از کل مبلغ ملک را به حساب 
سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 420345دفتر اجراى احکام حقوقى بخش باغ بهادران /1/110

آذر معماریان، همســر زنــده یاد على معلم با انتشــار 
پستى غم انگیز خبر از سرقت در مراسم تشییع جمشید 

مشایخى داد.
مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخى شنبه17 فروردین 
ماه 98 بــا حضور جمع کثیرى از مــردم و هنرمندان از 
مقابل تاالر وحدت برگزار شد. عده زیادى براى بدرقه 
مشایخى به خانه ابدى اش در این مراسم حضور یافتند 
اما اتفاقى عجیب در این مراسم رخ داد که همه را حیرت 
زده کرد. دزدى از کیف و امــوال هنرمندان و مردم در 
مراسم تشییع جمشید مشایخى اتفاق تأسفبارى بود که با 
واکنش هنرمندان مواجه شد. نعیمه نظام دوست با انتشار 
متنى این خبر را اعالم کرد و آذر معماریان، همسر زنده 
یاد على معلم با انتشار پستى به سرقت در مراسم تشییع 

استاد مشایخى واکنش نشان داد.
نعیمه نظام دوست، بازیگر ســینما و تلویزیون با انتشار 
متنى در استورى اینستاگرام، درباره سرقت از بازیگران 
در مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخى نوشت: «تو اون 
هیاهوى غمبارى که بود، چند تا دزد، موبایل و کیف چند 
تا از بازیگران و مردمى که اونجا بودند رو زدن. دزدم اگه 
مى خواى باشى یکم شرافت داشته باشى بد نیست. اونجا 
تو اون شرایط که همه اومده بودن براى وداع با استاد به 
نظرتون کار قشنگى کردین؟ تازه شنیدم تو مناطق سیل 
زده هم خونه هاى مردم رو دزد زده، بابا نکنید این کارا رو 

یکم شریف باشید. دزدم بود، دزد هاى قدیم.»
آذر معماریان هم در اینستاگرامش نوشت: «چقدر تُاسف 
برانگیزه وقتى یک عده از درد از دســت دادن و دورى 
عزیزشان حالشان بد اســت یک عده دیگر در پى زدن 
اموال مردم هســتند و صاحب مجلــس و عزا خجالت 
مى کشد وکارى از دستش براى اینگونه جیب برى هاى 
ناجوانمردانه بر نمى آید. متُاسفانه در مراسم همسر من 
هم این اتفاق افتاد و یکى از موبایل هایى که به سرقت 
رفت موبایل برادر شوهرم بود فکر نمى کنم کار خیلى 
سختى باشــد پیدا کردن این جیب بران ناجوانمرد زیرا 
تمام این مراســم ها فیلمبردارى مى شود. کافى است 
متخصصین آگاهى سه چهار تا از این فیلم ها را ببینند 
و آدم هاى مشــترك که نزدیک هنرمنــدان مالباخته 
مى شــوند را شناســایى کنند و با تحقیق و بررســى 
جیب برها را پیدا کنند. دوستان عزیز بارها از من براى 
سرقت خانه مان که در روز اول ماه رمضان سال گذشته 
اتفاق افتاد سئوال مى کنند که دزد خانه تان پیدا شد یا 

نه؟ متأسفانه باید بگویم نه...»
مراسم تشــییع پیکر جمشید مشــایخى با حضور عده 
زیادى از مــردم و هنرمندان از مقابل تــاالر وحدت تا 
بهشــت زهرا(س)  برگزار شــد و حضور گسترده مردم 
فرصت مناسبى براى سارقان و سودجویان از این ازدحام 

بود تا بتوانند با خیالى آسوده دست به سرقت بزنند.

نیما شــاهرخ شــاهى، بازیگر ســینما و تلویزیون 
کشورمان که این شــب ها با سریال «دنگ و فنگ 
روزگار» مهمان خانه هاى مردم است با انتشار پستى 

خبر از کارگردانى اولین فیلمش داد.
نیما شاهرخ شــاهى، بازیگرى که بیش از یک دهه 
از فعالیتش در دنیــاى بازیگرى مى گذرد تصمیمى 
متفاوت براى ادامه راهش در دنیاى هنر گرفت. این 
بازیگر جدید کشورمان تصمیم به ساخت اولین فیلم 
سینمایى اش گرفت. آقاى بازیگر با انتشار پستى در 
صفحه شخصى اینستاگرام خبر از تصمیمش براى 

کارگردانى اولین فیلمش گرفت.
نیما شــاهرخ شــاهى اولین بار با فیلم ســینمایى 
«مکس» به کارگردانى سامان مقدم به دنیاى سینما 
راه یافت و با کســب تجربه هایى متعدد براى اولین 
بار در سال 88 در سریال «شــمس العماره» جلوى 

دوربین رفت.
بازى در سریال «شمس العماره» آغاز راهى موفق 
براى نیما شاهرخ شاهى بود و بازى در سریال هایى 
چون «فاصله ها»، «ملکوت»، «زیر آسمان شهر»، 
«موج و صخره»، «دختران حــوا»، «معراجى ها»، 

«بیمار اســتاندارد» و ... باعث شــهرت و محبوبیت 
بیشتر او شد.

سرقت از بازیگران
 در مراسم تشییع جمشید مشایخى!

نیما شاهرخ شاهى کارگردان مى شود!

«جکى چان» با «ساعت شلوغى 4» 
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نخستین تصویر از حضور «آرنولد شوارتزنگر»، بازیگر مطرح سینماى 
هالیوود در نســخه ششــم از فیلم ســینمایى «ترمیناتور» یا همان 

«نابودگر» منتشر شد.
نسخه ششم از فیلم ســینمایى «ترمیناتور» با نام رسمى «سرنوشت 
تاریک» با چهار ماه وقفه اکران بین المللى خود را از 22 نوامبر 2019 

آغاز خواهد کرد.
«جیمز کامرون» نویســنده، کارگردان و تهیه کننــده هالیوود براى 
کارگردانى نسخه ششــم فیلم «ترمیناتور»، «تیم میلر» را انتخاب 

کرده و خودش تهیه کنندگى اثر را بر عهده دارد.
جیمز کامرون که بــه نوعى صاحب اصلى «ترمیناتور» محســوب 
مى شــود در ســال 1984 اولین نســخه از این فیلم را با نام اصلى 

«نابودگر» روانه بازار کرد.
ســال 1991 کامرون نســخه دوم «نابودگر»  را با نــام فرعى «روز 
داورى» کارگردانى کرد که در آن نیز «آرنولد» نقش اول را بر عهده 
داشــت. هر دوى این آثار در زمان خود پرفروش ترین فیلم هاى سال

 شدند.

نخستین تصویر «آرنولد» در «ترمیناتور 6»

«جکى چان»، ستاره محبوب فیلم هاى اکشن چینى 
و هالیوودى، در سرى جدید فیلم سینمایى «ساعت 

شلوغى» بازى خواهد کرد.
مدت ها بود شایعه ساخت و عدم ساخت سرى چهارم 
فیلم سینمایى «ساعت شلوغى» به گوش مى رسید 
اما «کریس تاکر»، بازیگر اصلى سه قسمت گذشته 
این فیلم سینمایى به تازگى پستى منتشر کرده که 
به نظر مى رسد، ساخت این فیلم به واقعیت نزدیک 
شده است. او در این پست عکسى از خودش و جکى 
چان را به اشتراك گذاشت که هر دوى آنها عدد 4 را 
نشان مى دهند؛ این پیام به نوعى خبر ساخت قسمت 
چهارم این فیلم ســینمایى را تأیید مى کند که هم 
اکنون در حال فیلمبردارى است و در آینده اى نزدیک 
اکران مى شود. البته هنوز اطالعاتى در مورد عوامل 

و بازیگران دیگر این فیلم ســینمایى اعالم نشده و 
پیش بینى مى شــود، کارگردان سه قسمت گذشته 
یعنى «برت رتنر» کارگردانى ســرى جدید را نیز بر 

عهده داشته باشد.
کریس تاکــر و جکى چان 12 ســال پیش در فیلم 
«ســاعت شــلوغى 3» بازى کرده بودند و اکنون 
بعد از 12 سال به نظر مى رسد، طرفداران این فیلم 

سینمایى به آرزو ى خود رسیده اند.
قسمت اول این فیلم در ســال 1998 با 33 میلیون 
دالر بودجه، توانست حدود 245 میلیون دالر فروش 
جهانى داشته باشد. جکى چان نیز که با این فیلم در 
هالیوود دیده شد و توانست فیلم هاى بیشترى را در 
سینماى آمریکا بازى کند، با موفقیت این فیلم در دو 

سرى بعدى این فیلم نیز حضور پیدا کرد.
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آگهى تغییرات
شرکت ارتباطات تجارى معراج شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23984 و شناسه ملى 
10260447832 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/12/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرســى دقیق آزما ترازبه شناسه 
ملى 10320275400وموسســه حسابرسى 
کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 
بترتیب بعنوان بازرس اصلى وعلى البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(419292) 

آگهى تغییرات
شــرکت فراز فرود اســپادانا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 22346 و شناسه ملى 
10260431773 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/11/14 آقاى اکبر نصر اصفهانى کدملى 
1290135088 و آقــاى محمــد علــى نصر 
اصفهانى کدملى 1292041463 و خانم رضوان 
نصر زاده کدملى 1290258821 بسمت اعضاء 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(419480) 

آگهى تغییرات
شرکت امیران کهن دیار شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 60591 و شناسه ملى 
14007621939 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/11/10 امیر امین شریفى 
کدملى 1291944036 به سمت رییس هیات 
مدیره و نجمه شــاه محمدى حیــدرى کدملى 
1288978626 به سمت مدیرعامل براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق واسناد مالى 
وتعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(419474) 

آگهى تغییرات
موسسه فرهنگى انشا ســپاهان به شماره ثبت 
3216 و شناسه ملى 10260649725 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
موسسه به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، قدس ، 
کوچه بامداد ، کوچه شاهزاده ابراهیم ، پالك 1- ، 
طبقه همکف به کدپستى 8198615516 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(419476) 

آگهى تغییرات
شرکت فراز فرود اسپادانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 22346 و شناســه ملــى 10260431773 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/14 
آقاى اکبــر نصر اصفهانى کدملــى 1290135088 
بســمت مدیرعامل و آقاى محمد على نصر اصفهانى 
کدملى 1292041463 بســمت نایب رئیس هیات 
مدیره و خانم رضوان نصر زاده کدملى 1290258821 
بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شــدند.کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضــاء مدیرعامل منفردا و همراه با مهر شــرکت 
معتبراست. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(419481) 

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى هیراد فوالد ســپاهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51632 و شناسه ملى 
10260703162 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
آوند (حسابداران رسمى) به شــماره ثبت 16260 و 
شناسه ملى 10100588054 به عنوان حسابرس و 
بازرس اصلى وآقاى محمدرضا غفارى به شماره ملى 
5499442101 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال مالى انتخاب شدند.تراز مالى سال 96 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (419841)

فروردین و اردیبهشــت ماه امســال روزهاى ملتهب و 
حساســى براى تیم هاى مدعى لیگ برتر است. جنگ 
قهرمانى بین تیم هاى ســپاهان، استقالل، پرسپولیس، 
تراکتور و پدیده حســابى اوج گرفته و از قرار معلوم این 
مبارزه به احتمال بسیار زیاد تا هفته پایانى لیگ ادامه دارد 
و امسال قطعًا خبرى از معرفى قهرمان زودهنگام براى 

لیگ نخواهد بود.
واضح است که ما ســپاهانى ها به عنوان سرافرازترین 
تیم لیگ برتر مطالبه مان از کادر فنى و بازیکنان تیم این 
است که عدد 5 جام هاى لیگ برترى مان را به 6 تبدیل 
کنند و ضمن یکه تازى در داشتن بیشترین افتخار ادوار 
این رقابت ها، فرصت کسب پنج جام را به تیمى همچون 

پرسپولیس ندهند.
شاید برخى ها بر این عقیده باشند با توجه به جایگاه فصل 
گذشته سپاهان که مقام چهاردهمى بود، انتظار قهرمانى 
امسال از زردها نابجاست و براى اینکه سپاهان بتواند در 
اِشل یک مدعى تمام عیار باشــد و دوباره قهرمان لیگ 
شود، دو سه فصل زمان الزم است؛  به شخصه این دیدگاه 
را مردود مى دانم و معتقدم نمونه هاى بسیارى نیز براى 

منتفى دانستن آن وجود دارد.
ما در فصل گذشته به دلیل زنجیره اى از مشکالت، مقام 
چهاردهم لیگ را کســب کردیم که با توجه به جایگاه و 
پیشینه سپاهان، منتقدان هم با ما هم عقیده بودند که این 
جایگاه واقعى نبود و برخى شرایط و حوادث، سپاهان را 
ناباورانه به آن رتبه کاذب ســوق داد؛ ضمن اینکه فصل 
قبل تر از آن یعنى در لیگ شــانزدهم با وجود بسیارى 
از مشکالتى که تیم مان داشت در نهایت به مقام پنجم 
رســیدیم و اوضاع خیلى وخیمى نداشــتیم. پس کامًال 
مشخص است که رتبه چهاردهم یک اتفاق عجیبى بود 
که شاید در آینده در فاصله زمانى بسیار زیاد براى سپاهان 
رخ دهد و نباید آن را یک واقعیت براى این تیم دانست. در 
فصل هجدهم بسیارى از آثار چهاردهمى سپاهان توسط  
مالک و مدیریت باشگاه زدوده شد و با تدابیر انجام شده 
عالیم آن رتبه اتفاقى، خیلى زود از چهره سپاهان پاك 
شد. از استخدام بهترین و با رزومه ترین مربى ایرانى لیگ 
برتر، حضور سرپرستى جوان و البته با انگیزه و حرفه اى، 
دیپورت بازیکنانى که در حد و اندازه هاى نام ســپاهان 
نبودند، اســتخدام مجموعه اى از بازیکنان تأثیرگذار و 
شایسته از تیم هاى مختلف لیگ برتر و لیگ یک که هر 
کدام از آنها ستاره تیم هاى سابق خود بودند و براى خود 

اسم و رسم و کارنامه اى درخشان دارند، برآورده نمودن 
عمده و حداکثرى نیازهاى سرمربى در بُعد نقل و انتقاالتى 
و سایر ابعاد (اردوها و دیدارهاى تدارکاتى، امور همه جانبه 
تشریفات و اقدامات کامل براى پشتیبانى و آماده سازى) 
براى حرکت رو به جلوى تیم، تداوم حمایت هاى خوب 
مادى و معنوى فوالد مبارکه به عنوان اسپانسر و مالک 
قدرتمند باشگاه و حضور هیئت مدیره و مدیر عاملى پیگیر 
و توانا، از مواردى بود که خیلى زود رتبه کاذب چهاردهمى 
و آثار بد آن را از سیماى سپاهان زدود و دوباره این تیم را 
به یک مدعى شماره یک تبدیل کرد. هفته ها صدرنشینى 
و قهرمانى نیم فصل خود دلیل پاك شدن آثار آن رتبه اى 
بود که رابطه اش با ســپاهان به عقیده من سوءتفاهمى 

بیش نبود.
از ســوى دیگر ما مربى را در اختیار داریم که متخصص 
کارهاى بزرگ است. به آنهایى که فکر مى کنند سپاهان 
چون فصل گذشته چهاردهم شده انتظار قهرمانى امسال 
از این تیم نابجاســت فصل هشتم لیگ برتر را یادآورى 
مى کنم. در فصل هفتم استقالل تهران با رتبه سیزدهم 
لیگ را به پایان رساند و براى فصل هشتم سکان هدایت 

آن به آقاى قلعه نویى سپرده شــد. همین نکاتى که در 
مورد پاك کردن آثار مخرب رتبه 14 در ســپاهان انجام 
شد تا حدودى هم در استقالل آن زمان عملیاتى گردید 
و در نهایت تیم آبى تهران در یک مبارزه  نفسگیر تا روز 
پایانى در فصل هشتم قهرمان لیگ برتر شد. توجه کنید! 
در فصل هفتم سیزدهم و در فصل هشتم قهرمان شدند. 
دلیل این خیزش زودهنگام هم مشخص است. تیم هایى 
مانند سپاهان و اســتقالل تیم هاى معمولى نیستند که 
براى برخاستن و بازیابى زمان خیلى زیادى بخواهند. این 
تیم ها با تشکیالت، پیشینه، ساختار و هوادارانى که دارند 
مى توانند به فاصله یک فصــل، خاطرات تلخ را از ذهن 
دوستدارانشــان بزدایند. در این باره مثال هاى داخلى و 

خارجى زیادى وجود دارد.
حاال همان امیــر قلعه نویى، مربى ماســت، هواداران 
پرشــورى داریم که بى محابا حامى تیمشــان هستند 
و البته مدیریت باشــگاه و کارخانه فــوالد مبارکه هم 
جانانه از پســران طالیى و کادرفنى به صورت مادى و 
معنوى حمایت مى کنند. پس خطاب به کادرفنى بزرگ 
و بازیکنان تیم مان که همگى ستاره هاى فوتبال ایران 

هستند عرض مى کنم بى خیال رتبه پارسال و بى خیال 
بحث هاى دیگر بدون اینکه این موضوع برایتان تبدیل 
به استرسى شود فقط به قهرمانى فکر کنید. با این تفکر 
که در پر افتخارترین تیم لیگ برتر حضور دارید مبارزه 
کنید نه اینکه این تیم سال گذشته با ترکیبى که خیلى از 
آنها (چه بازیکن و چه کادر فنى) دیگر در این تیم نیستند، 
چهاردهم شده بود. سپاهان سه فصل و امیر قلعه نویى هم 
چند فصلى است که کاپ نگرفته اند و حیف است فرصت 
بزرگ قهرمانى امسال براى این تیم و این مرد پر افتخار از 
دست برود.  بدون توجه به حواشى که همیشه وجود دارد، 
بى توجه به اینکه چه تیم هایى بیشتر از ما هزینه کرده اند 
(با عنایت به اینکه در برخى از فصل هایى که ســپاهان 
قهرمان شد تیم هایى دیگر بیشتر از ما هزینه کرده بودند 
و لزوم هزینه بیشتر براى آنها رســتگارى نیاورد) براى 
قهرمانى بجنگید و یک اردیبهشت ماه تاریخى را براى 
اصفهان رقم بزنید. دلمان روشن است که امیر قلعه نویى 
این فرصت طالیى را از دست نمى دهد و دوباره به همراه 
سپاهان پرافتخار نهضت جام خواهى هاى خود را از سر 

مى گیرد.

مثل استقالل، زردپوشان را هم قهرمان کن

از آثار چهاردهمى سپاهان دیگر خبرى نیست
مرتضى رمضانى راد

سعید نظرى

محسن کدخدایى

خیلى وقت است که آرش افشین از روزهاى اوجش 
فاصله دارد. یادتان اســت که مى گفتند او از ســوى 

نانت فرانسه پیشنهاد رســمى دارد. حاال وضعیت 
او را ببینید! او از زمانى که از ســپاهان به فوالد 
خوزستان برگشــت، دیگر نتوانست آن مهاجم 
گلزن و سرعتى باشد که روزى همه تیم ها به دنبال 

جذبش بودند. روزهاى افت افشــین ادامه داشت 
و شرایط به صورتى شــد که او دیگر هیچ 

خواهانى نداشت و تالش مى کرد 
تا تیمى او را جذب کند. این 

تالش ها به شکل عجیبى 
وجود داشــت که در 

نهایت افشــین، از 
این تیــم به آن 

تیم مى رفت و 
تبدیل به یک 
پولوى  کو ر ما

ذخیره شــده بود. 
آرش افشــین، فصل 

گذشته هم با کمک سیروس 
پورموسوى توانست با فوالد 
خوزســتان قرارداد امضا کند 
اما دقایقى که بازى کرد، خیلى 
کم بود و البته هیچ کار خاصى 

هم انجام نداد. با این شــرایط، کامًال مشــخص بود 
پورموســوى دیگر ریســک نمى کند و براى تمدید 
قرارداد او درخواستى نخواهد داشت. با این 
شرایط، افشین باز هم بدون تیم ماند 
تا اینکه افشین قطبى به ایران برگشت 
و ســرمربى فوالد خوزستان شد. این 
مسئله بهترین فرصت را براى آرش 
افشــین به وجود آورد تا او بار دیگر به 
فوالد برگردد. افشــین مدت زیادى در 
تمرین فوالد خوزســتان حضور داشت 
تا اینکه در نهایــت قطبى تصمیم 
گرفت او را به باشگاه پیشنهاد بدهد 
تا قرارداد امضا کند. آرش افشــین 
چند ماه اســت که بار دیگر بازیکن 
فوالد خوزستان شده اما همچنان یک 
نیمکت نشین همیشــگى است. آرش 
افشین در چند فصل گذشته، به بازیکنى 
تبدیل شــده که از نیمکت تیمى به 
نیمکت تیم دیگر منتقل مى شود. 
مســئ له اى که عجیب به نظر 
مى رسد و البته معلوم نیست 
چه زمانى این روند به 
پایــان خواهد 

رسید.
  

 در فاصله شش هفته تا پایان لیگ هجدهم، 
محمد علوى به عنوان ششــمین سرمربى 
فصل استقالل خوزستان کار خود را با این 
تیم آغاز کرد. او مدعى شده که نگهداشتن 

این تیم در لیگ برتر کمتر از قهرمانى 
نیســت و البته مدیران باشگاه 

اســتقالل خوزســتان هم 
مدعــى شــده اند که با 

علــوى بــه بقاى 
تیمشان در لیگ 

برتر امیدوارند! 
امــا بــه نظر 
نه  مى رســد 

مدیران باشگاه 
و نــه ســیدمحمد 

علوى نگاهى به جدول 
رده بنــدى لیــگ برتر 
نیانداخته اند و نمى دانند 
که ســقوط استقالل 
خوزستان از لیگ برتر 
تقریبًا قطعى اســت و 

فقط وقــوع چند معجزه 

همزمان مى تواند باعث بقاى این 
تیم در لیگ برتر شود.

استقالل خوزســتان در حال 
حاضر با 24 بــازى و 10 امتیاز 
قعرنشــین لیگ برتر است. با 
فرض اینکه ایــن تیم با محمد 
علوى شش بازى باقیمانده خود 
را با پیروزى پشت ســر بگذارد، 28 
امتیازى خواهد شــد. اما حتى با همین 
فرض تقریبًا محــال هم بقاى این تیم 
در لیگ برتر قطعى نخواهد بود. زیرا 
در ادوار گذشــته لیگ برتر تیم هایى 
بوده اند که با 28 امتیاز به لیگ یک 
سقوط کرده اند. البته در ادوار مختلف 
بوده اند تیم هایى که با 27 امتیاز هم 
در لیگ برتر مانده اند اما واقعیت این 
است که کســب امتیازى پایین تر 
از 30 در لیــگ 16 تیمــى اصًال 
تضمین کننده بقا در لیگ برتر نیست 
و با توجه به اوضاع استقالل خوزستان 
و بضاعت بازیکنــان و کادرهاى فنى 
مختلف این تیم! مى توان از همین حاال 
سقوطش به لیگ ی ک را قطعى دانست.  

کاپیتان تیم ذوب آهن اصفهــان مى گوید: با حضور 
منصوریان روحیه به تیم بازگشت، جان به تیم اضافه 
شــد و بچه ها از لحاظ روحى و روانى خــود را باور

 کردند.
 در مورد شــرایط خــوب و متفاوت سبزپوشــان در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برخالف پیش بینى هایى 
که نســبت به این تیم وجود داشــت، گفت: درباره 
پیش بینى ها اگر بخواهم صحبــت کنم، باید بگویم 
واقعیت این اســت که خودمان نیــز از نتایجمان در 
ابتداى فصل غافلگیر شــدیم. البته باید از کادرفنى 

قبلى نیز تشکر کنم اما با حضور منصوریان روحیه به 
تیم بازگشت، جان به تیم اضافه شد و بچه ها از لحاظ 

روحى و روانى خود را باور کردند.
حدادى فر در پایان ســخنانش گفت: خدا را شکر در 
بازى هاى آسیایى توانســتیم حداقل نماینده خوبى 
براى کشورمان باشــیم  اما هنوز کارمان تمام نشده 
است. بازى ســختى در دیدار برگشت مقابل الوصل 
خواهیم داشــت و اگر بتوانیم این تیــم را در بازى 
برگشت نیز شکست بدهیم 70 تا 80 درصد راه صعود 

را طى کرده ایم. 

افسانه «نانت» را یادته؟

مارکوپـولوى ذخــیره!

بازگشت جان به ذوب آهن

دست و پا زدن هاى بى نتیجه

رد. یادتان اســت که مى گفتند او از ســوى
سه پیشنهاد رســمى دارد. حاال وضعیت 

د! او از زمانى که از ســپاهان به فوالد 
ن برگشــت، دیگر نتوانست آن مهاجم 
رعتى باشد که روزى همه تیم ها به دنبال 

ودند. روزهاى افت افشــین ادامه داشت 
 به صورتى شــد که او دیگر هیچ 

 نداشت و تالش مى کرد 
را جذب کند. این و

 به شکل عجیبى 
شــت که در 

شــین، از 
م به آن 

فت و 
 یک 
لوى 

ــده بود. 
شــین، فصل 

م با کمک سیروس
ى توانست با فوالد 
ان قرارداد امضا کند 
ى که بازى کرد، خیلى 
 البته هیچ کار خاصى 

نخواهد داشت قرارداد او درخواستى
شرایط، افشین باز هم بدون
اینکه افشین قطبى به ایران تا
و ســرمربى فوالد خوزستان
مسئله بهترین فرصت را بر
افشــین به وجود آورد تا او با
فوالد برگردد. افشــین مدت
تمرین فوالد خوزســتان حض
تا اینکه در نهایــت قطبى
گرفت او را به باشگاه پیشن
تا قرارداد امضا کند. آرش
چند ماه اســت که بار دیگر
فوالد خوزستان شده اما همچ
نیمکت نشین همیشــگى اس
افشین در چند فصل گذشته، به
تبدیل شــده که از نیمکت
نیمکت تیم دیگر منتقل

مســئ له اى که عجیب
مى رسد و البته معلو
چه زمانى این
پایــان
رسید.

 

انتقاد خبرگزارى «ایلنا» از فعالیت زردها در نقل و انتقاالت زمستانى

 این دیگر چه خریدهایى بود!
سپاهان در نیم فصل پنج بازیکن به خدمت گرفت که هیچکدام کارآیى الزم را ندارند.

سپاهان که در نیم فصل نخست رقابت هاى لیگ برتر موفق شد به عنوان قهرمانى برسد، در نیم فصل دوم از نظر نتیجه گیرى کمى دچار افت شده و پس از گذشت 9 هفته از نیمه دوم رقابت ها به فاصله 4 امتیازى با صدر جدول و رتبه سوم 
رسید تا کارش براى قهرمانى گره بخورد. این تغییر در نتایج سپاهان را تا حدى مى توان به عملکرد این تیم در نقل و انتقاالت نیم فصل مربوط دانست. جایى که ساسان انصارى از این تیم جدا شد و پنج بازیکن جذب شدند که کارایى چندانى 

براى این تیم نداشتند. به بررسى عملکرد خرید هاى سپاهان تا اینجاى کار مى پردازیم:

در این میان سپاهان ساسان انصارى را از دست داد که یک مهره کارآمد براى این تیم بود و در خط حمله عملکرد خوبى داشت و حاال در تراکتورسازى هم به یک مهره کلیدى در تیم جدیدش تبدیل شده است. او در آخرین دیدار تراکتورسازى 
یک گل 3 امتیازى هم براى سرخ هاى تبریز که از  رقباى سپاهان در مسیر قهرمانى محسوب مى شوند به ثمر رساند و این یعنى زردها رقیب خود را قدرتمندتر ساخته اند.

 از مجموع این شرایط مى توان نتیجه گرفت سپاهان نتوانسته از پنجره زمستانى نقل و انتقاالت صیدهاى خوبى داشته باشد و بیشتر متضرر شده تا اینکه منتفع شود.

  محمد ابراهیمى
بعد از جدایى از تراکتورســازى یک نیم 
فصل به اکسین رفت و در این تیم شرایط پر 
فراز و نشیبى داشت تا اینکه نیم فصل به سپاهان 
پیوست و تاکنون نتوانسته براى تیم جدیدش بازى کند. ابراهیمى دوبار 
درگیر مصدومیت شد و حاال البته دیگر از بند مصدومیت رهایى یافته 

است. وى تا کنون شرایط حضور در زمین را پیدا نکرده است.

ط پر
هان
 دوبار
یافته

 محسن مسلمان
بعد از یک نیم فصل نه چندان موفق در ذوب آهن 
در یک خرید پر سر و صدا به سپاهان آمده و در این 
تیم هم اکثراً در ترکیب ثابت نبوده، تا به یک نیمکت 

نشین در ترکیب طالیى پوشان تبدیل شود.

 على قربانى
شروع خوبى در سپاهان داشــت ولى در ادامه هرچه جلوتر رفت نتوانست عملکرد همیشگى را 

داشته باشــد و مهمترین عملکرد او در دیدار با نساجى رقم خورد که باید جاى 
خالى کى روش استنلى را پر مى کرد ولى عدم توانایى سپاهان در باز کردن 

دروازه حریف نشان از عملکرد ناموفق او دارد. او در این مدت تنها یک 
گل براى زردپوشان برابر سپیدرود به نام خود ثبت کرده است.

  محمد مسلمى پور
حتى یک دقیقه هم براى سپاهان 

به میدان نرفته و حتى در دیدارهایى که سعید آقایى در 
دفاع چپ حضور نداشــت هم به او میدان داده نشد و 
گزینه هاى دیگر به عنوان دفاع چــپ در زمین حاضر 

شدند.

  محمدرضا مهدى زاده
با وجود پورقاز و یزدانى و البته خالد شفیعى مشخص 
بود فرصت زیادى براى بازى به او نخواهد رسید 
و در چند دیدار به عنوان گزینه تعویضى به میدان 
رفت و یک بار هم دفاع چپ سپاهان بود و در کل 

بیشتر یک بازیکن نیمکت نشین بوده است.

کدخدایى

شش هفته تا پایان لیگ هجدهم،
به عنوان ششــمین سرمربى  ى
الل خوزستان کار خود را با این 
او مدعى شده که نگهداشتن  د.

ىانى یگ برتر کمتر از قهرم
لبته مدیران باشگاه 

خوزســتان هم
ـده اند که با

ـه بقاى 
لیگ 

ند! 
ررررررررررررظر
نهه
گاه

دمحمد 
به جدول  ى
ررتر  لیــگ ب
و نمى دانند 
ط استقالل 
ز لیگ برتر 
اســت و  ى

ع چند معجزه 

همزمان مى تواند باعث بق
تیم در لیگ برتر شود.

د استقالل خوزســتان
4حاضر با 24 بــازى و 0
قعرنشــین لیگ برتر ا
فرض اینکه ایــن تیم ب
علوى شش بازى باقیماند
را با پیروزى پشت ســر بگذ
ب خواهد شــد. اما حتى امتیازى
فرض تقریبًا محــال هم بقاى
در لیگ برتر قطعى نخواهد بو
در ادوار گذشــته لیگ برتر تی

28 امتیاز به لیگ 8بوده اند که با
سقوط کرده اند. البته در ادوار
7بوده اند تیم هایى که با 27 ام
در لیگ برتر مانده اند اما واقع
پ است که کســب امتیازى
6 در لیــگ 16 تیمــى از 30
تضمین کننده بقا در لیگ برتر
و با توجه به اوضاع استقالل خو
و بضاعت بازیکنــان و کادرها
مختلف این تیم! مى توان از همی
سقوطش به لیگ ی ک را قطعى دا
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 9779 مورخه 1397/10/25آقاى عصام برهانى به شماره شناسنامه وکدملى 1080687238 صادره نجف 
آباد فرزند رزاق در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/78 مترمربع قسمتى  از پالك 859/898 قطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 9445 مورخه 1397/10/16 آقاى مهدى صادقى به شناسنامه شماره 2763 کدملى 1286120799 
صادره اصفهان فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/80 مترمربع قسمتى از پالك 576 قطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شماره 10855 مورخه 1397/11/23 آقاى محسن ســالدورگر به شناسنامه شماره 1080063315 کدملى 
1080063315 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/50 مترمربع قسمتى از 

پالك 416 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 6571 مورخه 1396/7/10 آقاى الیاس صالحى به شناسنامه شماره 149 کدملى 5759474952 صادره 
چادگان فرزند على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 

12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
5- رأى شــماره 10530 مورخه 1397/11/11 آقاى مهدى چوپانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 107 کدملى 
1091213844 صادره نجف آباد فرزند مانده على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/60 

مترمربع قسمتى از پالك 930 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 10531 مورخه 1397/11/11 خانم رضوان چمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 2029 کدملى 
1091282323 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/60 

مترمربع قسمتى از پالك 930 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 9442 موخه 1397/10/16 آقاى رضا کیماسى به شناسنامه شماره 9 کدملى 1129830098 صادره 
فریدونشهر فرزند سعداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/76 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 

12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
8- رأى شــماره 9438 مورخه 1397/10/16 آقاى حشــمت اله ملکى نجف آبادى به شناسنامه شماره392 کدملى 
1091521247 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/45 مترمربع قسمتى از 

پالك 748 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 10578 مورخه 1397/11/14 آقاى مصطفى ملکى به شناسنامه شــماره 1080136959 کدملى 
1080136959صادره نجف آباد فرزند حشمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/56 مترمربع قسمتى از 

پالك 378 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 10622 مورخه 1397/11/15 آقاى منصور اسماعیلى به شناسنامه شماره 3655 کدملى 1090369522 
صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/96 مترمربع قسمتى از پالك 743 قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 10223 مورخه 1397/11/3آقاى سید محمد آیتى به شناسنامه شماره 25097 کدملى 1090248891 
صادره نجف آباد فرزند سید عباس در ششدانگ یک باب مغازه و انبار به مساحت 1311/28 مترمربع قسمتى از پالك 

104 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 6532 مورخه 1397/6/27 آقاى على رئیسى کاجى به شناسنامه شماره 25 کدملى 4689713561 
صادره اردل فرزند هرمز در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 24/21 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

13- رأى شماره 9089 مورخه 1397/10/6  آقاى محمد على على عشور به شناسنامه شماره 113کدملى 1129549151 
صادره فریدونشهر فرزند محمد کاظم در ششــدانگ از یک باب خانه ومغازه به مساحت 284/85 مترمربع قسمتى از 
پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد 
14- رأى شــماره 8173 مورخه 1397/9/11 آقاى على پاســبانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 70 کدملى 
1091456062 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 601 مترمربع قسمتى از پالك 
1309 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -مالکیت متقاضى نسبت به ملک موردتقاضاوطبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى آقایان جعفرباقر عبداله وعبداله برومند به متقاضى منتقل شده است 
15- رأى شماره 9447 مورخه 1397/10/16 خانم زهرامحمدى به شناسنامه شماره 89 کدملى 1091351570 صادره 
نجف آباد فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 426/70 مترمربع قسمتى ازپالك 32 

قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شــماره 9446 مورخه 1397/10/16 خانم زهرا حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 655 کدملى 
1091454825 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 426/70 

مترمربع قسمتى ازپالك 32 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 9418 مورخه 1397/10/16 خانم شهناز پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 390 کدملى 
1091568219صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128 مترمربع قسمتى از پالك 

749/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شــماره 10636 مورخه 1397/11/16 آقاى رحمان شفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3019کدملى 
1092114726صادره نجف آباد فرزند محمود در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 238/37 مترمربع قسمتى از 

پالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 10178 مورخه 1397/11/2 آقاى حسینعلى صالحى به شناسنامه شماره 22664 کدملى 1970228954 
صادره مسجدسلیمان فرزند باران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
20- رأى شماره 10532 مورخه 1397/11/11 حوزه علمیه جامعه االمام المنتظرنجف آباد (عج ) ثبت شده به شماره 6 به 
شماره ملى 10260001911 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 425 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 

ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
21- رأى شــماره 9417 مورخه 1397/10/16 آقاى رجبعلى محمدى چمگاوى به شناســنامه شماره 460 کدملى 
6209475787 صادره باغ بهادران فرزند امیرقلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/70 

مترمربع قسمتى از پالك 327قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 9414 مورخه 1397/10/16 خانم سهیال محمدى چمگاوى به شناســنامه شماره 478 کدملى 
6209475965 صادره سده لنجان فرزند سیف اله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/70 

مترمربع قسمتى از پالك 327قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 9433 مورخه 1397/10/16 آقاى سعید سبزیان به شناسنامه شماره 977 کدملى 1819241270 صادره 
آبادان فرزند على اکبر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 66 مترمربع قسمتى از پالك 228 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 8687 مورخه 1397/9/27 آقاى اسداهللا محمدى به شناسنامه شماره 478 کدملى 1090707071 
صادره نجف آباد فرزند احمد در قسمتى از پالك 214/2 قسمتى از یک باب مغازه (که باپالك 215 تشکیل یکباب مغازه 
رامى دهند) به مساحت 11/53 مترمربع واقع در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 10854 مورخه 1397/11/23 آقاى امین واحد نجف آبادى به شناســنامه شماره 2253 کدملى 
1092250425 صادره نجف آباد فرزند مجید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/20 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 10851 مورخه 1397/11/23 آقاى شهربانو اســماعیلى گنهرانى  به شناسنامه شماره 6 کدملى 
5499844471 صادره تیران وکرون  فرزند عباس  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/20 

مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 11289 مورخه 1397/12/4 آقاى روح اله رضایى به شناسنامه شماره 564 کدملى 1091240566 
صادره نجف آباد فرزند حیدر على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/45 مترمربع قسمتى از پالك 472 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 9499 مورخه 1397/10/17 آقاى مجتبى ملکى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1945 کدملى 
1091334315 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 116 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 9503 مورخه 1397/10/18 خانم اکرم زینلى  به شناسنامه شماره 404 کدملى 1091618585 صادره 
نجف آباد فرزند غالمرضا  در سه دانگ مشاع  ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/50 مترمربع قسمتى از پالك 

116 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 10844 مورخه 1397/11/23 آقاى مرتضى قلى سپیانى به شناسنامه شماره 22 کدملى 1129682110 
صادره فریدونشهر فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 304/10 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
31- رأى شــماره 10434 مورخه 1397/11/9 آقاى محمد تقى دادخواه تهرانى به شناســنامه شــماره 40 کدملى 
5499376883 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/75 مترمربع قسمتى از 

پالك 275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 10348 مورخه 1397/11/7 آقاى محســن تمدن نجف آبادى  به شناسنامه شماره 882 کدملى 
1090960751 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله  در 16 سهم مشــاع از 25 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
279/30 مترمربع قسمتى از پالك 316/1 قطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

33- رأى شــماره 10349 مورخه 1397/11/7 خانم بتول اللهى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 250 کدملى 
1091474303 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى  در 9 ســهم مشاع از 25 سهم ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
279/30 مترمربع قسمتى از پالك 316/1 قطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

34- رأى شماره 9335 مورخه 1397/10/15 آقاى مرتضى عالى پور به شناسنامه شماره 1402 کدملى 1091164304 
صادره نجف اباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154 مترمربع قسمتى از پالك 258 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 9444 مورخه 1397/10/16 آقاى فرهاد آقابابائى به شناسنامه شماره 43641 کدملى 1750427559 
صادره اهواز فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع دربخش 

12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
36- رأى شماره 10825 مورخه 1397/11/23 آقاى مصطفى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 642 کدملى 
1091131023 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/80 مترمربع قسمتى از پالك 

77 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 10503 مورخه 1397/11/10 خانم رویا قادرى به شناسنامه شماره 633 کدملى 1091156611 صادره 
نجف آباد فرزند یداهللا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 213/70 مترمربع قسمتى از پالك 419 قطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 10418 مورخه 1397/11/9 آقاى فضل اهللا شریفى به شناسنامه شماره 21819 کدملى 1090216106 
صادره نجف آباد فرزند اسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 972/1 قطعه 
7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه از طرف مالک رسمى خانم زهره شکورى مالک 

شده است 
39- رأى شــماره 1084 مورخــه 1397/11/23 آقــاى محمد جــواد کریمى به شناســنامه شــماره 13 کدملى 
1129690441صادره فریدونشهر فرزند میرزاقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/32 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و 

مع الواسطه مى باشد 
40- رأى شماره 9881 مورخه 1397/10/27 آقاى مراد قمبرى به شناسنامه شماره 50 کدملى 1972055267 صادره 
مسجد سلیمان فرزند فضل على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/25 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد 
41- رأى شماره 9880 مورخه 1397/10/27 آقاى حاجت قمبرى به شناسنامه شماره 868 کدملى 6639733961 
صادره مسجد سلیمان فرزند فضل على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/25 مترمربع 
قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به 

صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
42- رأى شــماره 10509 مورخه 1397/11/10 آقاى مجید عنایتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 139 کدملى 
1091035334 صادره نجف آباد فرزند احمد در قسمتى از یک باب خانه به مساحت 164/91 مترمربع قسمتى از پالك 

835/22 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شــماره 10834 مورخه 1397/11/23 خانم توران محمدى کشنیزکانى به شناسنامه شماره 685 کدملى 
1090989881 صادره نجف آباد فرزند رضا در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع 
قسمتى از 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
44- رأى شماره 10832 مورخه 1397/11/23 آقاى مظاهر نامداریان  به شناسنامه شماره 54 کدملى 5759723324 
صادره چادگان  فرزند امیدعلى  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى از 87 

واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه 
مى باشد 

45- رأى شــماره 9215 مورخه 1397/10/9 آقاى على ایمانیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1948 کدملى 
1091206074 صادره نجف آباد فرزند نصراله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/28 مترمربع قسمتى از پالك 

275 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 10510مورخه 1397/11/10 آقاى محمد عسگریان به شناسنامه شماره 121 کدملى 1091074399 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262/09 مترمربع قسمتى از 

پالك 133 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 10511مورخه 1397/11/10 خانم آســیه اخضرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 882 کدملى 
1091175731 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262/09 
مترمربع قسمتى از پالك 133 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى 

محمد عسگریان مالک شده است 
48- رأى شــماره 11076 مورخه 1397/11/29 خانم شــقایق سلحشــورى به شناسنامه شــماره 2691 کدملى 
1092111441 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83/82 مترمربع قسمتى از پالك 

1359/32 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 11003 مورخه 1397/11/27 خانم رویااسکندرى به شناسنامه شماره 62 کدملى 6489892235 صادره 
ارسنجان فرزند حبیب در 63 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/74 مترمربع قسمتى از پالك 

1531/15 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 11006 مورخه 1397/11/27 خانم شــقایق سلحشــورى  به شناسنامه شــماره 2691 کدملى 
1092111441 صادره نجف آباد  فرزند اسماعیل در 9حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/74 

مترمربع قسمتى از پالك 1531/15 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 10648 مورخه 1397/11/16 خانم میترافاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 25426 کدملى 
1090252188 صادره نجف آباد فرزند مهدیقلى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 95/70 
مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 1201 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
52- رأى شــماره 10647 مورخه 1397/11/16 آقاى ابراهیم هادى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 414 کدملى 
1091505284 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/70 مترمربع 

قسمتى از پالك ثبتى 1201 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 8047 مورخه 1397/9/6 آقاى روح اله خواجه نورى به شناسنامه شماره 12 کدملى 1129956156 
صادره برف انبار فرزند نورعلى در ششدانگ از یک باب خانه به مساحت 200/54 مترمربع قسمتى از پالك 880واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 9427 مورخه 1397/10/16 آقاى محسن حسناتى به شناسنامه شماره 816 کدملى 1091052182 
صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/45 مترمربع که قسمت شمالى برروى 
پالك 243 به مساحت 116/38 مترمربع و قسمت جنوبى برروى پالك 243/1 به مساحت 117/07 مترمربع واقع در 

قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شــماره 10581 مورخه 1397/11/14 آقاى تیمور کیانى به شناسنامه شماره 386 کدملى 1129409740 
صادره فریدونشهر فرزند  داراب در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 72/26 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
56- رأى شــماره 10928 مورخــه 1397/11/24 خانم پروین حاجى امینى به شناســنامه شــماره 4272  کدملى 
1092270620 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92 مترمربع که قسمت واقع 
برروى پالك ثبتى 361/3 به مساحت 24/70 مترمربع و قسمت واقع برروى پالك 361/5 به مساحت 67/30 مترمربع 

واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شــماره 10630 مورخه 1397/11/15 آقاى محمد درستى نجف آبادى به شناسنامه شماره 8891 کدملى 
1092173481 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 307 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 10631 مورخه 1397/11/15 آقاى اکبرشکیبا به شناسنامه شماره 36 کدملى 1291740074 صادره 
نجف آباد فرزند غالم حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 مترمربع قسمتى از پالك 

307 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 10438 مورخه 1397/11/9 خانم فاطمه پورقاسمیان به شناسنامه شماره 75 کدملى 1091518076 
صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/80 مترمربع قسمتى از پالك 
683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى از طرف مالک رسمى آقاى جعفرلسانى وغیره مالک شده وبموجب سند 

عادى از طرف زهرافیروزى وآغابیگم فیروزى مالک شده است مالک رسمى مشاعى مى باشد 
60- رأى شماره 10437 مورخه 1397/11/9 آقاى علیمردان مهرپرور به  شناسنامه شماره 799 کدملى 1091090831 
صادره نجف آباد فرزند جمشید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/80 مترمربع قسمتى از پالك 
683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى از طرف مالک رسمى آقاى جعفرلسانى وغیره مالک شده وبموجب سند 

عادى از طرف زهرافیروزى وآغابیگم فیروزى مالک شده است مالک رسمى مشاعى مى باشد 
61- رأى شماره 10435 مورخه 1397/11/9 آقاى مرتضى لسانى به شناسنامه شماره 1137 کدملى 1090963300 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 276/25 مترمربع قسمتى از پالك 683 قطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى  قسمتى را به صورت رسمى وقسمتى به صورت عادى مالک مى باشد  
62- رأى شماره 10972 مورخه 1397/11/25 آقاى حسام الدین نمازیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 152 کدملى 
1091394131 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/68 مترمربع قسمتى از پالك 

750 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 9406 مورخه 1397/10/16 آقاى عبدالرحمن رضازاده به شناسنامه شماره 166 کدملى 1090984693 
صادره نجف آباد فرزند محمد جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/60 مترمربع قسمتى 

از پالك 355/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شــماره 9408 مورخه 1397/10/16 خانم اکرم مرادى قهدریجانى  به شناســنامه شــماره 290 کدملى 
1091066681 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/60 مترمربع 

قسمتى از پالك 355/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 9343 مورخه 1397/10/15 آقاى محمد على  اسدى حسنوند به شناســنامه شماره 39 کدملى 
6639968320 صادره اندیکا فرزند حسینعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد 
66- رأى شماره 10634 مورخه 1397/11/16 آقاى احمدرضا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3286 کدملى 
1091383545 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/86 مترمربع قسمتى از پالك 
275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى صادق رجائى احدى 

از وراث علیرضا رجائى مالک شده است 
67- رأى شماره 10433 مورخه 1397/11/9 آقاى اســماعیل چمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2548 کدملى 
1091418128 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین  در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 181/01 مترمربع 

قسمتى از پالك 275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 10638 مورخه 1397/11/16 آقاى صفرعلى بهارلوئى به شناسنامه شماره 1 کدملى 4622945088  
صادره داران فرزند عباسقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/13 مترمربع قسمتى از پالك 275 قطعه 10 
بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى صادق رجائى احدى از وراث علیرضا 

رجائى مالک شده است
69- رأى شــماره 10635 مورخه 1397/11/16 آقاى امین خلیلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 7735 کدملى 
1092161945 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/62 مترمربع قسمتى از پالك 
275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى صادق رجائى احدى 

از وراث علیرضا رجائى مالک شده است
70- رأى شماره 10632 مورخه 1397/11/16 آقاى مهدى محمدى به شناسنامه شماره 176 کدملى 1091094985 
صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/53 مترمربع قسمتى از پالك 275 قطعه 
10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رســمى آقاى صادق رجائى احدى از وراث 

علیرضا رجائى مالک شده است
71- رأى شماره 9443 مورخه 1397/10/16 آقاى حمیدرضا چاوشى به شناسنامه شماره 3983 کدملى 1092123369 
صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى از پالك 578 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 10130 مورخه 1397/11/2 آقاى یحیى صفرى ملک آبادى به شناســنامه شماره 2945 کدملى 
1092257349 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 116/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 95 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شــماره 10152 مورخه 1397/11/2 آقاى میثم صفرى ملک آبادى به شناســنامه شماره 2831 کدملى 
1091343209 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 116/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 95 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شماره 10106 مورخه 1397/11/1 آقاى محمدرضا فخارى به شناسنامه شماره 39 کدملى 5499573311 
صادره تیران  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 124/20 مترمربع قسمتى از پالك 232 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شمار 10520 مورخه 1397/11/11 خانم کبرى صفرى به شناسنامه شماره2 کدملى 5499763968 صادره 
تیران و کرون فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/95 مترمربع قسمتى از پالك 901 قطعه 9 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره 10430 مورخــه 1397/11/9 خانم لیاللطفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 469 کدملى 
1091586802 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/85 مترمربع 

قسمتى از پالك 998 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شــماره 10423 مورخه 1397/11/9 آقاى امین منتظرى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 236 کدملى 
1091215138 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/85 مترمربع 

قسمتى از پالك 998 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شماره 10410 مورخه 1397/11/8خانم رضوان جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24083 کدملى 
1090238754 صادره نجف آباد فرزند على محمد در یک دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

206/50 مترمربع قسمتى از پالك 400 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شــماره 10409 مورخه 1397/11/8خانم شهناز جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24699 کدملى 
1090244916 صادره نجف آباد فرزند على محمد در چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

206/50 مترمربع قسمتى از پالك 400 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 10650 مورخه 1397/11/16 خانم سمیه خدادادى به شناسنامه شماره 1433 کدملى 1091329192 
صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/37 مترمربع قسمتى از 

پالك 639/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شماره 10651 مورخه 1397/11/16 آقاى مهدى یوسفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1486 کدملى 
1091227632 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/37 

مترمربع قسمتى از پالك 639/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 11507 مورخه 1397/12/11 آقاى مهدى رجائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 665 کدملى 
1091131252 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/20 

مترمربع قسمتى از پالك 743/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شــماره 11508 مورخه 1397/12/11 خانم زهراحاجى صادقى  به شناســنامه شــماره 25916 کدملى 
1090257090 صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/20 مترمربع 

قسمتى از پالك 743/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 8402 مورخه 1397/9/20 خانم خاور عیدیوندى به شناسنامه شماره 191 کدملى 5559437298 
صادره کوهرنگ فرزند نیاز على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه 

مى باشد
85- رأى شماره 10873 مورخه 1397/11/23 خانم صدیقه ایرانى به شناسنامه شماره 136 کدملى 1140928309 
صادره خمینى شهر فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/50 مترمربع قسمتى از پالك 156/2 قطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
86- رأى شــماره 12746 مورخــه 1397/12/19 آقاى محمد على مهرابى به شناســنامه شــماره 2792 کدملى 
1140785176 صادره خمینى شــهر فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ســاختمان باسکول به مساحت 1480 
مترمربع قسمتى از پالك 391/5353 بخش 9 ثبت اصفهان -  طبق قولنامه عادى باواسطه به متقاضى واگذارشده است 
87- رأى شماره 9213 مورخه 1397/10/9 آقاى غالمرضا کدخدائى به شناسنامه شماره 501 کدملى 1091453284 
صادره نجف آباد فرزند نجف قلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/30 مترمربع قسمتى از پالك 275 واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شماره 11512 مورخه 1397/12/11 آقاى رسول حاجى صادقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 301 کدملى 
1091136769 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/15 

مترمربع قسمتى از پالك 368/4 وقسمتى از کوچه متروکه احداثى از پالك 368 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

89- رأى شــماره 11527 مورخه 1397/12/12 خانم فاطمه نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 233 کدملى 
1091188912 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/15 
مترمربع قسمتى از پالك 368/4 وقسمتى از کوچه متروکه احداثى از پالك 368 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شماره 11396 مورخه 1397/12/6 خانم نغمه فارابى به شناسنامه شماره 11519 کدملى 0059505982 
صادره تهران فرزند روح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/90 مترمربع قسمتى از پالك 
1033 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که اشتباها باپالك 791 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان پذیرش ثبت شده وسپس 
به موجب رأى شماره 27855/12959 -1321/11/29 هیات نظارت به پالك 1033قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

اصالح شده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 11409 مورخه 1397/12/7 خانم نوا فارابى به شناسنامه شماره 600 کدملى 1091242437 صادره 
نجف آباد  فرزند روح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/90 مترمربع قسمتى از پالك 
1033 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که اشتباها باپالك 791 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان پذیرش ثبت شده وسپس 
به موجب رأى شماره 27855/12959 -1321/11/29 هیات نظارت به پالك 1033قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

اصالح شده است  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شــماره 11307 مورخه 1397/12/5 آقاى مهدى هاشم زاده قلعه شــاهى به شناسنامه شماره 48 کدملى 
1091687331 صادره نجف آباد فرزند علیرضا در ششدانک یکباب خانه به مســاحت 214/70مترمربع قسمتى از 

پالك391/3024 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شــماره 11314 مورخه 1397/12/5 آقاى ابراهیم سیفى نجف آبادى به شناســنامه شماره 539 کدملى 
1817889001 صادره آبادان فرزند لطفعلى در ششدانگ یک باب مغازه و زمین متصله به مساحت 190/75 مترمربع 
قسمتى از پالك 391/1677 بخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى  موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از مالک رسمى 

آقاى یداله لطفى نجف آبادى خریدارى نموده است 
94- رأى شــماره 10956 مورخه 1397/11/25 خانم مرضیه شهرآشــوب به شناسنامه شــماره 26666 کدملى 
1090264631 صادره نجف اباد فرزند حســنعلى در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

118/20مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شماره 10505 مورخه 1397/11/10 آقاى ناصر نادرخانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1208 کدملى 
1091178992 صادره نجف اباد فرزند ابراهیم  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/20مترمربع 

قسمتى از پالك 298 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 12718 مورخه 1397/12/18 آقاى محمدرضا رضائى احمد آبادى به شناسنامه شماره 5902 کدملى 
1092286934 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/84 مترمربع قسمتى از پالك 

445 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شماره 10860مورخه 1397/11/23 خانم کیهان دخت رفیعى طاقانکى به شناسنامه شماره 1754 کدملى 
4620577499 صادره شهرکرد فرزند حیاتقلى در قسمتى از یک باب خانه که با پالك 87/3681 تواما تشکیل یکباب 
خانه رامى دهد قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 195/30 مترمربع – انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
98- رأى شماره 10967 مورخه 1397/11/25 آقاى سید سعید متفکران نجف آبادى به شناسنامه شماره 800 کدملى 
1091090841 صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/92 

مترمربع قسمتى از پالك 473 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 10969 مورخه 1397/11/25 خانم عصمت فتحى جوزدانى به شناســنامه شماره 437 کدملى 
1091077551 صادره نجف آباد فرزند اسداله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/92 مترمربع 

قسمتى از پالك 473 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شماره 12704 مورخه 1397/12/18 خانم قدسیه خشاوى به شناسنامه شماره 834 کدملى 1091158622 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 18/35 مترمربع قسمتى از پالك 410 قطعه 

11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 5661 مورخه 1397/6/4 آقاى رحیمعلى اسدى به شناسنامه شماره 180 کدملى 1970977523 
صادره مسجد سلیمان فرزند عبدحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/50 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد
102- رأى شماره 11410 مورخه 1397/12/7 آقاى على داودى فر به شناسنامه شماره 10877 کدملى 1970880236 
صادره مسجد سلیمان فرزند عبدشا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162/60 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى 
از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد
103- رأى شماره 10872 مورخه 1397/11/23 آقاى احمد محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26886 کدملى 
1090266847 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/73 
مترمربع قسمتى از پالك 537/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت ا صفهان که در راستاى استاندارد سازى به پالك 537/2 

تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شــماره 10957 مورخه 1397/11/25 خانم الهه عابدینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 776 کدملى 
1091174679 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/73 
مترمربع قسمتى از پالك 537/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت ا صفهان که در راستاى استاندارد سازى به پالك 537/2 

تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 10876 مورخه 1397/11/23 آقاى ســید ابوالقاسم حسینى به شناســنامه شماره 411 کدملى 
1090956045 صادره نجف آباد فرزند سید حسن در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 431/54 مترمربع قسمتى از 
پالك 683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا را طبق قولنامه عادى باواسطه از آقاى جواد حقیقى 

نجف آبادى احدى از ورثه مالکین رسمى سکینه خسروى و غالمرضا حقیقى خریدارى نموده است 
106- رأى شماره 10961مورخه 1397/11/25 آقاى محســن اکبرى جمالوئى به شناسنامه شماره 1712 کدملى 
4621165445 صادره شهرکرد فرزند ظهراب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 296/25 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه خریدارى نموده است 
107- رأى 11510 مورخه 1397/12/11 آقاى ســعید یوســفان نجف آبادى به شناسنامه شــماره 2987 کدملى 
1090362846 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/07 مترمربع 

قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
108- رأى 11511 مورخه 1397/12/11 خانم اعظم ســتارى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 31342 کدملى 
1090311516 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/07 

مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 10431 مورخه 1397/11/9 آقاى روح اله حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 32655کدملى 
1090324693 صادره نجف آباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/36 مترمربع 

قسمتى از پالك 984/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شماره 10432 مورخه 1397/11/9 خانم خورشیدجعفرى به شناسنامه شماره 96کدملى 1091689652 
صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/36 مترمربع قسمتى از 

پالك 984/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى شــماره 11315 مورخه 1397/12/5 خانم زهرازمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 707 کدملى 
1090943199 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88 مترمربع قسمتى از پالك 1819/1 

قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شــماره 11321 مورخه 1397/12/5 خانم شــکوفه السادات صابرعلى به شــماره شناسنامه و کدملى 
1080094131 صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/63 

مترمربع قسمتى از پالك 1236 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شــماره 11320 مورخه 1397/12/5 خانم زینت حســن پور به شماره شناســنامه شماره 6037 کدملى  
3539928601 صادره گناوه فرزند على  در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/63 مترمربع 

قسمتى از پالك 1236 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 11319 مورخه 1397/12/5 آقاى جالل منتظرى نجف آبادى  به شماره شناسنامه شماره 95 کدملى  
1091136701 صادره نجف آباد  فرزند اکبر در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/63 

مترمربع قسمتى از پالك 1236 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 10829 مورخه 1397/11/23 آقاى مصطفى اسماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 370 کدملى 
1090998570 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/33 مترمربع 
قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى از طرف مالک رسمى خانم صدیقه موحدى و آزاده 

اسماعیلى جالل آبادى مالک شده است ومتقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
116- رأى شماره 10827 مورخه 1397/11/23 خانم زهره پاك طینت  نجف آبادى به شناسنامه شماره 608 کدملى 
1091030669 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/33 
مترمربع قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى از طرف مالک رسمى خانم صدیقه موحدى 

و آزاده اسماعیلى جالل آبادى مالک شده است ومتقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
117- رأى شماره 12731 مورخه 1397/12/19 آقاى سید اکبرنوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2794 کدملى 
1091342830 صادره نجف آباد فرزند سید محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 238/47 
مترمربع قسمتى از پالك 564  و568/1 و563/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 568  قطعه 6 
بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکباب خانه را داده است –متقاضى به موجب قولنامه عادى باواسطه  مالک شده است 
118- رأى شماره 12748 مورخه 1397/12/19 خانم سپیده فاضل نجف آبادى  به شناسنامه شماره 5958 کدملى 
1092288491 صادره نجف آباد فرزند حسین  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 238/47 
مترمربع قسمتى از پالك 564  و568/1 و563/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 568  قطعه6  
بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکباب خانه را داده است - متقاضى به موجب قولنامه عادى از همسرش آقاى سید 

اکبرنوریان نجف آبادى  مالک شده است 
119- رأى شماره 10643 مورخه 1397/11/16 آقاى مسعود فرقانى به شناسنامه شماره 7096 کدملى 0066803101 
صادره تهران فرزند عباس در چهاردانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/81 مترمربع قسمتى از پالك 

551/3 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 10642 مورخه 1397/11/16 آقاى سعید فرقانى به شناسنامه شماره 2149 کدملى 1091256454 
صادره نجف آباد  فرزند عباس در دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/81 مترمربع قسمتى از 

پالك 551/3 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
121- رأى شماره 10533 مورخه 1397/11/11 آقاى محمدرضا طوسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 475 کدملى 
1286948282 صادره اصفهان فرزند محمد رحیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 59/40 مترمربع قسمتى از 

پالك 252 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122- رأى شماره 11309 مورخه 1397/12/5 خانم فریبا ادریسى به شناسنامه شماره 1250 کدملى 1819139379 
صادره آبادان فرزند حسینعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع قسمتى از پالك 208 قطعه 11 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
123- رأى شماره 12462 مورخه 1397/12/15 خانم فرشته سیستانى به شناسنامه شماره 534 کدملى 1091129940 
صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/75 مترمربع قسمتى از پالك 458/4 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 11305 مورخه 1397/12/5 خانم مریم غالمى قراتپه به شناســنامه شــماره 30855 کدملى 
1090306628 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 148/89 مترمربع قسمتى از 

پالك 342  قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
125- رأى شماره 10964 مورخه 1397/11/25 آقاى عباسعلى امامى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2505 کدملى 
1091212651 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/73 مترمربع قسمتى از پالك 

433 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
126- رأى شــماره 11308 مورخه 1397/12/5  خانم زیبارئیســى نافچى به شناســنامه شــماره 46134 کدملى 
1815361123 صادره آبادان فرزند موسى در ششدانگ قسمتى از یکباب جایگاه پمپ بنزین به مساحت 64/73 مترمربع 
قسمتى از پالك 290 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که با پالك هاى 289 و288 توام وتشکیل یک باب جایگاه پمپ 

بنزین راداده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى شــماره 10838 مورخه 1397/11/23 آقاى حسنقلى دواشى بردشــاهى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
4622798735 صادره شهرکرد فرزند اله یار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/90 مترمربع قسمتى از پالك 
87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه 
مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول :1398/1/21  تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/2/5 م الف: 427442 حسین زمانى - رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد /1/125 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان 

آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007003190 مورخ 97/11/14 رضا جمالى قهدریجانى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 520,70 مترمربع پالك شماره 1110 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن جمالى قهدریجانى فرزند کربالئى حاجى.
2 - راى شــماره 139760302007003202 مورخ 97/11/14 اعظم سادات نصر آزادانى فرزند سید حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 237,15 مترمربع پالك شماره 227 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین نصر اصفهانى فرزند حمزه على.
3 - راى شماره 139760302007003233 مورخ 97/11/15 رضا نوروزى باغکمه فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217,84 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على نوروزى فرزند جعفر.
4 - راى شماره 139760302007003234 مورخ 97/11/15 فاطمه کاظمى باغکمه فرزند هاشم نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 205,98 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على نوروزى فرزند جعفر.
5 - راى شماره 139760302007003333 مورخ 97/11/24 فرج اله انورى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب 
انبارى به مساحت 158,89 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ولى اله على محمدى فرزند غالمحسین.
6 - راى شماره 139760302007003334 مورخ 97/11/24 مرتضى قاسمى فالورجانى فرزند على نسبت به ششدانگ 
قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 23,78 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان قاسمى فرزند ابوالقاسم.
7 – راى شماره 139760302007003335 مورخ 97/11/24 محمدعلى صادقى فرزند عباسقلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 247,61 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمدرضا جعفرى فرزند سیف اله.
8 - راى شماره 139760302007003336 مورخ 97/11/24 محمدرضا امیدزاده اردلى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 94,15 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در گارماسه(محله انصار)  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرسول شیرزادى فرزند حبیب اله.
9 - راى شماره 139760302007003337 مورخ 97/11/24 سید سهراب صالحى فرزند سید على جمعه نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135,60 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در گارماسه(محله انصار)  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرسول شیرزادى فرزند حبیب اله.
10 - راى شماره 139760302007003343 مورخ 97/11/24 جعفر جمالپور بیرگانى فرزند لطفعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 148,47 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى فرزند محمداسماعیل.
11 - راى شماره 139760302007003344 مورخ 97/11/24 علیرضا کیانى گاونانى فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144,72 مترمربع پالك شماره 453 اصلى واقع در گاونان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمد کیانى گاونانى فرزند کاظم.
12 - راى شماره 139760302007003345 مورخ 97/11/24 سیدعلى قریشى فرزند سید على اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 159 مترمربع پالك شــماره 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رضا توکلى گارماسه فرزند صادق.
13 - راى شماره 139760302007003346 مورخ 97/11/24 ولى اله قربانى شرودانى فرزند باقر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 149,39 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى صادق قربانى شرودانى فرزند باقر.
14 - راى شماره 139760302007003347 مورخ 97/11/24 باقر قربانى شرودانى فرزند صادق نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 271,12 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى صادق قربانى شرودانى فرزند باقر.
15 - راى شماره 139760302007003435 مورخ 97/12/05 هدایت سلطانى چم علیشاهى فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,65 مترمربع پالك شماره 142 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد غازى اصفهانى فرزند صفرعلى.
16 - راى شماره 139760302007003436 مورخ 97/12/05 هدایت سلطانى چم علیشاهى فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39,43 مترمربع پالك شماره 142 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد غازى اصفهانى فرزند صفرعلى.
17 - راى شماره 139760302007003437 مورخ 97/12/05 سعید جوانمردى قهدریجانى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,50 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على جوانمردى فرزند عبدالکریم.
18 - راى شــماره 139760302007003439 مورخ 97/12/05 على جوانمردى قهدریجانى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,50 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على جوانمردى فرزند عبدالکریم.
19 - راى شــماره 139760302007003440 مورخ 97/12/05 مهدى اکبرى کلیشادى فرزند کرمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 150,06 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى آغچه بدى .
20 - راى شماره 139760302007003444 مورخ 97/12/05 اسماعیل ابراهیمى فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى غالمعلى ابراهیمى کلیشادى فرزند اسداله.
21 - راى شــماره 139760302007003445 مورخ 97/12/05 ذبیح اله اسماعیلى سودرجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 135,03 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى اسماعیلى فرزند على محمد.
22 - راى شــماره 139760302007003446 مورخ 97/12/05 ذبیح اله اسماعیلى سودرجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 109,78 مترمربع پالك شــماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع 

در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى اسماعیلى فرزند على محمد.
23 - راى شماره 139760302007003447 مورخ 97/12/05 زهرا زارع الرگانى فرزند قاسمعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه به مساحت 174,56 مترمربع پالك شماره 449 اصلى واقع در الرگان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على آقا و عبدالرحیم زارع فرزندان محمدعلى.
24 - راى شــماره 139760302007003448 مورخ 97/12/06 منیژه قاســمى فالورجانى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 318,10 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى رهنما فالورجانى فرزند غالمحسین.
25 - راى شماره 139760302007003449 مورخ 97/12/06 سید احمد جمشید زاده ده کهنه فرزند سید شاه حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم یزدانى گارماسه فرزند شیرعلى.
26 - راى شماره 139760302007003450 مورخ 97/12/06 رمضانعلى رفیع زاده قهدریجانى فرزند على اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى جوانمردى فرزند على اقا.
27 - راى شماره 139760302007003451 مورخ 97/12/06 رحمت اله سلیمانیان قهدریجانى فرزند اصغر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 310,40 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتح اله سلمانیان قهدریجانى فرزند محمدکریم.
28 - راى شــماره 139760302007003453 مورخ 97/12/06 غالمعلى باقرى یزدآبادى فرزند قاســم نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 484,93 مترمربع پالك شماره 74 فرعى از 4 اصلى واقع در یزدآباد  بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
29 - راى شماره 139760302007003454 مورخ 97/12/06 مصطفى جهاندار ملک آبادى فرزند حیات قلى نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1176,59 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى قربانى فرزند حسین.
30 - راى شماره 139760302007003455 مورخ 97/12/06 مجید جعفرى فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,40 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صفرعلى اکبرى کلیشادى فرزند حسنعلى.
31 - راى شماره 139760302007003442 مورخ 97/12/05 محمد جمالپور فرزند قربان على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 112,67 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى شجاع فرزند رضا.
32 - راى شماره 139760302007003338 مورخ 97/11/24 سنگین جان احمدى دهنویى فرزند فرج اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 72,56 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد نیکان فرزند اکبر.
33 - راى شــماره 139760302007003492 مورخ 97/12/09 شرکت صفا سالمت سپاهان نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 585,86 مترمربع قسمتى پالك شــماره 19 اصلى مع الواسطه خریدارى شده از مالک 
رسمى شکراله شریفى فرزند على و قسمتى 124 فرعى از 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
34 - راى شماره 139760302007003493 مورخ 97/12/09 مرتضى هادیان قهدریجانى فرزند حسنعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 410,38 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل کاظمى فرزند عباس.
35 - راى شــماره 139760302007003494 مورخ 97/12/09 رحمت اله هادیان قهدریجانى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب بهاربند به مساحت 547,70 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
36 - راى شماره 139760302007003348 مورخ 97/11/24 همت جمالپور فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 105,38 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمداسماعیل.
37 - راى شماره 139760302007003495 مورخ 97/12/09 رسول کاظمى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 112,48 مترمربع پالك شــماره 59 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس رهنما فرزند غالمعلى.
38 - راى شماره 139760302007004042 مورخ 97/12/19 بهرام توکلى گارماسه فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 56,57 مترمربع پالك شماره 354 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رئیسى خیرآبادى فرزند احمد رضا.
39 - راى شــماره 139760302007006409 مورخ 97/12/28 محمدحسین پزشــگى فرزند بخشعلى نسبت به 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 40200 مترمربع پالك شماره 466 اصلى واقع در سهر سفلى  بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضى خود مالک رسمى است.
40 - راى شماره 139760302007004038 مورخ 97/12/19 شهردارى فالورجان نسبت به ششدانگ ساختمان 
خدمات شهرى به مساحت 9543,17 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
41 - راى شماره 139760302007004039 مورخ 97/12/19 سام صالحى فرزند آقاخان نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى على اصغر کاظمى قهدریجانى فرزند غالمرضا.
42 - راى شماره  139760302007003225مورخ  97/11/15 آقاى رمضانعلى رهنما حسن آبادى   فرزندحسین  نسبت 
به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 247,35 مترمربع پالك شماره199 فرعى از 23 اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 9 

ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى است 
43- راى شماره139760302007003080 مورخ 97/11/04 آقاى سعید محمودى  فرزند احمد نسبت به  ششدانگ 
یکباب خانه   به مساحت 194,90 مترمربع پالك شــماره 1164 فرعى از430  اصلى واقع درمینادشت  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  حسینعلى رشیدى 
44- راى شماره139760302007003264مورخ97/11/17  خانم آمنه زمانى اسفهرانى فرزند صفرعلى    نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 149,56   مترمربع پالك شماره 738  فرعى از 385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على فانى قهدریجانى 
45- راى شماره 139760302007003491-97/12/09 خانم سارا مرادى فرزند اله کرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 326,66متر مربع  پالك شــماره فرعى از 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

حسین رهنما  
46= راى شماره 139760302007004392-97/12/20 خانم اعظم بهشتى مال فرزند على نسبت به 985,74سهم 
مشاع از 66666سهم ششدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به مساحت 66666متر مربع  پالك 434 اصلى واقع در 
کارویه بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه عباسقلى کرمى تاریخ انتشار نوبت اول:  روز چهارشنبه مـورخ 1398/01/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شــنبه مورخ 1398/02/05 م الف: 422773 اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان فالورجان/1/102
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آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى حدید مبین آسیا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 57408 و 
شناســه ملــى 14006364517 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
بنا به اختیار حاصلــه تفویض مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 97/11/30 درخصوص 
افزایش ســرمایه بــه هیات مدیــره و با 
رعایت تشــریفات مقرر اساسنامه و الیحه 
اصالحى قانون تجارت ، ســرمایه شرکت 
از محــل پرداخــت نقدى و صدور ســهام 
جدیــد از مبلــغ 1000000000 ریال به 
مبلغ 5000000000 ریــال افزایش یافت 
که آورده نقــدى تماما طى گواهى شــماره 
1449/97/1201 مــورخ 1397/12/01 
بانک انصار شعبه بیمارستان شهید صدوقى 
واریز و ماده 5 اساســنامه شرکت به شرح 
مذکور اصالح مى گردد. سرمایه شرکت مبلغ 
5000000000 ریال منقسم به 500000 
سهم 10000 ریالى با نام که تماماً پرداخت 
شده مى باشــد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان
(419296) 

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا تجارت حیات شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 3093 و شناســه ملى 
14007150735 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقاى باســم خوشا به شماره ملى 
0059162880 با پرداخــت 4997500000 
ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را 
به میــزان 5000000000 ریــال افزایش داد. 
آقاى امیر خوشا به شماره ملى 1271520516 با 
پرداخت4997500000 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشــرکه خود را به میزان 5000000000 
ریال افزایش داد. آقاى محمد خوشا به شماره ملى 
1273508335 با پرداخت 4997500000 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 
5000000000 ریال افزایش داد. خانم شــیوا 
خوشا به شماره ملى 1272355640 با پرداخت 
4997500000 ریال به صندوق شــرکت سهم 
الشــرکه خود را به میزان 5000000000ریال 
افزایش داد. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
10میلیون ریال بــه 20 میلیارد ریــال در ماده 4 
اساســنامه افزایش و مدیر عامل اقرار به دریافت 
مبلغ افزایش سرمایه نمود. اسامى شرکا و میزان 
سهم الشرکه آنها به شرح فوق مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان
(419475) 

آگهى تغییرات
شرکت فرهنگى انشا سپاهان به شماره ثبت 
3216 و شناســه ملــى 10260649725 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1397/06/20 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد: - حســین میرزایى به کدملى 
1288931591 بعنــوان رئیــس هیــات 
مدیره، مجتبى جمشــیدیان قلعه سفیدى به 
کدملى 1090439318 بعنوان نایب رئیس 
هیات مدیره، سجاد شــاهمرادى به کدملى 
1291940987 بعنوان مدیرعامل، علیرضا 
مالکى پور اصفهانى به کدملى1270384430 
به سمت خزانه دار و مرتضى حیدرى سجزى 
به کدملــى 5659638015 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
با امضاى مدیرعامل و خزانــه دار و درغیاب 
خزانه دار با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر 
موسسه معتبرخواهد بود. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان
(419477) 

آگهى تأسیس
شرکت ســهامى خاص نگین رز برازنده درتاریخ 1397/12/04 به شــماره ثبت 61984 به 
شناسه ملى 14008167176 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : خریدوفروش،تهیه وتوزیع موادغذائى-تهیه 
موادغذائى وطبخ وتوزیع جهت سازمانها ،شــرکت ها،دانشگاه ها،ادارات ،بیمارستانها-انجام 
کلیه امورتنظیفاتى بیمارستانها،ســازمانهاوادارات -کلیه امورمربوط به کاشــت ونگهدارى 
فضاى سبز-کلیه امورمربوط به تعمیرونگهدارى تاسیسات -انجام کلیه اموربازرگانى شرکت 
درمناقصات ومزایدات دولتى وخصوصى تصدى به فعالیت خدماتى و نظافتى درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، برازنده ، خیابان پارسا 
، خیابان برازنده ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپســتى 8193964638 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1050000 ریال نقدى منقسم به 105 سهم 10000 ریالى تعداد 105 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 400000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 970771 مورخ 
1397/10/11 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزادخمینى شهر با کد 3177 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرابیگم رفیعى علوى علویجه 
به شماره ملى 1091940274و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول على 
اکبرى به شماره ملى 6229966956و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سمیه بابائى به شــماره ملى 6229971267و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضا وکلیه اوراق بهادر وتعهدآور شرکت 
ازقبیل چک سفته بروات قراردادهاوعقوداسالمى واوراق عادى وادارى باامضاء مدیرعامل ورئیس 
هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى محمدهادى دهقانى به شماره ملى 1130099806 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال 
مالى خانم زهرا یحیائى فروشانى به شماره ملى 1130184552 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (419411)

آگهى تغییرات
موسسه فرهنگى انشا ســپاهان به شماره ثبت 
3216 و شناســه ملــى 10260649725 بــه 
اســتناد نامه شــماره 20/24/103160 مورخ 
1397/11/24 استاندارى اصفهان و صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1397/06/18 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
- ترازنامــه منتهى به تاریــخ 1396/12/29 به 
تصویب مجمع رسید. - حسین میرزایى به کدملى 
1288931591، سجاد شــاهمرادى به کدملى 
1291940987، علیرضا مالکى پور اصفهانى به 
کدملى 1270384430، مرتضى حیدرى سجزى 
به کدملى 5659638015، مجتبى جمشــیدیان 
قلعه ســفیدى به کدملى 1090439318 بعنوان 
اعضاى اصلــى هیئت مدیره، ســلمان کهنمویى 
به کدملى 1292457643 و حســن مستاجران 
گورتانى بــه کدملــى 1292021802 بعنوان 
اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - محمدعلى اسماعیلى به کدملى 
1159571918 بعنــوان بازرس اصلى و علیرضا 
عباسى شهرستانکى به کدملى 4323585144 
بعنوان بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(419478) 

آگهى تغییرات
آگهى انحالل شرکت آجر مهرداد اصفهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
2755 و شناسه ملى 10260227790 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1397/12/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــرکت فوق منحل 
گردید و مهدى اتحــادى ابرى کدملى 
1283643626 بســمت مدیر تصفیه 
براى مدت یکسال انتخاب شدند نشانى 
شــرکت منحله در حال تصفیه : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، دهستان قهاب جنوبى ، روستا 
مجتمع کورههاى آجرپزى، مجتمع کوره 
هاى آجرپزى مح ، جــاده اصفهان نائین 
، خیابان اجرمهاجریــن ، پالك 0 ، طبقه 
همکف ،کدپستى 8165168497 اعالم 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(419482) 

آگهى تغییرات
شرکت فراز فرود اســپادانا با مسئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 22346 و 
شناســه ملــى 10260431773 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/11/14 مجید نصر 
اصفهانى با دریافت کل ســهم الشرکه 
خود به مبلــغ 100000 ریال از صندوق 
شرکت از شرکت خارج و دیگر در شرکت 
هیچ حق و حقوق و سمتى ندارد و سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1100000 ریال نقدى 
به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده 
4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : * 
ماده 4 اصالحى : ســرمایه شرکت مبلغ 
1000000 ریال نقدى است که تماما به 
صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران 
شــرکت قرار گرفت. - اسامى شرکاء و 
میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین 
شرح میباشد : اکبر نصر اصفهانى دارنده 
700000 ریال ســهم الشرکه ، رضوان 
نصر زاده دارنده 200000 ریال ســهم 
الشرکه ، محمدعلى نصر اصفهانى دارنده 
100000 ریال سهم الشرکه. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (419483)

آگهى تغییرات
شرکت آسو صنعت آپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 57185 و شناسه ملى 
14006257785 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1397/10/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - مریم احمدى به شــماره 
ملى 1288181124، علــى زرقانى به 
شــماره ملى 1291150651 و محسن 
عباسى به شماره ملى 0071217770 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - سید مصطفى 
طاووسى به شماره ملى 1283872005 
به سمت بازرس اصلى و اکرم السادات 
طاووسى به شماره ملى 0058998306 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال مالى انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. - ترازنامه 
و حساب ســود و زیان شرکت منتهى به 
سال 1396/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (419873)

آگهى تغییرات
شرکت آسو صنعت آپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 57185 و شناسه ملى 
14006257785 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محســن 
عباسى به شماره ملى 0071217770 
به ســمت مدیر عامــل و رئیس هیئت 
مدیره، مریــم احمدى به شــماره ملى 
1288181124 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و على زرقانى به شــماره 
ملى 1291150651 به ســمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(419879) 

آگهى تغییرات
شرکت پایش صنعت امید سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 38837 و شناسه ملى 
10260564611 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- آقاى رضا شــمس قهفرخى بــه کدملى 
1289467749، آقــاى مهــراب نورى به 
کدملى 1110756054 و آقاى محمد جواد 
شمس قهفرخى به کدملى 4623538036 به 
عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسى 
آذرین حساب حسابداران رسمى با شناسه 
ملى 10100602370 و شماره ثبت 2482 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى یوسف رضازاده به 
شماره ملى 1815348275 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهى به ســال 1396 مــورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (419940)

آگهى تغییرات
شــرکت پویا انــرژى تنهــا ره آورد پارس 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
47764 و شناســه ملى 10260659090 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/12/08 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : طبق اختیار حاصله تفویض شــده از 
مجمع عمومى فوق العــاده 97/12/06 در 
خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره 
و بــا رعایت تشــریفات مقرر اساســنامه 
و الیحــه اصالحى قانون تجارت ســرمایه 
شــرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدیــد از مبلــغ 13000000000 ریال به 
مبلغ 20000000000 ریال افزایش یافت. 
که آورده نقــدى تماما طى گواهى شــماره 
92106/47 مورخ 1397/12/07 بانک ملت 
شعبه ممتاز ب دانشگاه اصفهان واریز و ماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد. - سرمایه 
شرکت 20000000000 ریال نقدى است 
که به 2000000 سهم 10000 ریالى با نام 
عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (419479)

ریه یکــى از مهمترین اندام هاى داخلى اســت، 
بنابراین سالمت ریه اهمیت زیادى دارد.

ما بدون ریه هایمان مدت زیادى زنده نیســتیم. 
ریه ها هوا را وارد بدن ما مى کنند، ســموم آن را 
مى گیرند و اکسیژن تمیز را به تمام بدن مى رسانند. 
اهمیت سالمت سیستم تنفسى زیاد است و اگر مى 
خواهیم سالم و زنده بمانیم باید به حفظ سالمت 

سیستم تنفسى خود اهمیت زیادى بدهیم.
یکى از عواملى که به حفظ سالمت سیستم تنفسى 
کمک مى کند، غذایى است که مى خوریم. در ادامه 
خوراکى هایى به شما معرفى مى شوند که به حفظ 

سالمت ریه ها و بهبود تنفس کمک مى کنند. 
آب

اولین مورد در این لیست آب است. ریه ها نیز مانند 
سایر بخش هاى بدن نیاز به آبرسانى دارند و بدین 

منظور باید آب کافى به بدن برسد. 
در صورتى که آب کافى به ریه ها نرســد، نسبت 
به آســیب ها تحریک پذیرتر مى شوند و عملکرد 
مناسبى نخواهند داشت. به عالوه، آب به اکسیژن 

رسانى بهتر به سلول ها کمک مى کند.
انواع توت

براى اینکه ریه هاى سالمى داشته باشید، باید از آنها 
در مقابل سموم مختلف محافظت کنید که توت ها 

داراى خاصیت محافظت کنندگى هستند. 
در واقع بررســى ها نشــان داده انــد میوه هایى 
مانند زغال اخته، تــوت فرنگى و انگــور داراى 
فیتوکمیکال هایى مانند آنتى اکسیدان هستند که 
از بدن در مقابل انواع سرطان، از جمله سرطان ریه 

محافظت مى کنند. 
لوبیا چیتى

لوبیا براى قلــب و همچنین ریه ها مفید اســت. 
همانطور که مى دانید لوبیا منبعــى فوق العاده از 
فیبر اســت. در واقع یک فنجان لوبیا 50 درصد از 
فیبر مورد نیاز روزانه شــما را تأمین مى کند. طبق 
بررسى هاى انجام شده، رژیم غذایى سرشار از فیبر 

به حفظ سالمت ریه ها کمک مى کند. 
انواع لوبیا مانند لوبیا سیاه، لوبیا چشم بلبلى، ماش 
و لوبیا قرمز گزینه هاى خوبى هستند که به بهبود 

وضعیت تنفسى کمک مى کنند. 
سیب

سیب همیشه به عنوان یک میوه سالم و بهشتى 

در نظر گرفته شده است و گفته مى شود این میوه 
به بهبود عملکرد بخش هاى مختلف بدن، حتى 

دندان ها کمک مى کند. 
سیب حاوى مقدار زیادى ویتامین هاى ضرورى، 
مواد معدنى و کربوهیدرات هایى اســت که براى 

عملکرد درست ریه ضرورى هستند. 
به عالوه ســیب حاوى فیبر و آب است که طبق 
صحبت هاى باال، هر دو براى حفظ سالمت ریه 

ضرورى هستند. 
انار

انار نیز میوه محبوبى اســت. دانه هاى پر آب انار 
حاوى آنتى اکسیدان هاى مختلف، از جمله اسید 
ellagic است که مشخص شده مى تواند سرعت 
رشد تومورهاى بخش هاى مختلف بدن، از جمله 

ریه را کم کند. 
خوردن انار و به ویژه آب آن، باعث کاهش رشد و 

توسعه سلول هاى سرطانى در ریه مى شود. 
فلفل تند 

اگر غذاهاى پر ادویه و تند دوست دارید، ریه تان از 
شما قدردانى مى کند.

 مصرف ادویه باعث باز شــدن سینوس ها شده و 
بعد از آن به نظر مى رســد تمام مایعات در بدنتان 
جریان پیدا مــى کنند که هــر دوى این اتفاق ها 
زیاد هم بد نیســتند.  فلفل قرمز حاوى ماده اى به 
نام کپسایسین اســت که در واقع عامل طعم تند 
فلفل است. کپسایسین مى تواند با تحریک مخاط 
داخلى، باعث بهبود گردش خون شود و این مسئله 
به مقابله با عفونت هایى که ممکن است در ریه رخ 

داده باشند، کمک مى کند.

در طول روز، چه ترکیبى از مواد مغذى را به بدنتان برسانید، 
مهم است. اما مهمتر این است که چه ماده غذایى را همزمان 

با چه خوراکى مصرف کنید.
مــواردى که در ادامــه آورده ایم، به شــما براى درســت 

ترکیب کردن مواد غذایى کمک مى کند.
تخم مرغ آب پز با ساالد

مصرف تخم مرغ آب پز همراه با ساالد، تنها راه براى دریافت 
میزان بیشتر پروتئین نیست. محققان مى گویند چربى موجود 
در زرده تخم مرغ، به بدن شما براى جذب بهتر کاراتنوئیدها 
یا همان آنتى اکســیدان هاى موجود در سبزیجات کمک 

مى کند.
سیب زمینى سرخ شده با سبزیجات

اگر سیب زمینى سرخ شده را در یک ظرف و سبزیجات را در 
ظرف دیگر قرار دهند، بعید است که دومى را انتخاب کنید اما 

چه اشکالى دارد هر دو آنها را با هم میل کنید؟ 
همراه کردن موادغذایى سالم و کم کالرى با غذاهاى محبوب 
اما ناسالم، ایده خوبى است. شما با این روش، میزان کمترى 
ســیب زمینى سرخ شــده مى خورید، به بدنتان با خوردن 
سبزیجات بخار پز فایده هاى بســیارى مى رسانید و لذت 

خوردن سیب زمینى سرخ شده محبوبتان را هم مى چشید.

روغن زیتون با کلم بروکلى
شاید مصرف چربى هاى غیراشباع براى قلبتان مفید باشد 
اما نمى توانید انکار کنید که این چربى ها کالرى باالیى هم 
دارند. از طرف دیگر، سبزیجاتى مثل بروکلى، میزان زیادى از 
ویتامین هاى محبوب در چربى مثل A،E،K و D را در خود 
جا داده اند و اگر این سبزیجات را با چربى هاى سالم مصرف 

کنید، به جذب بهتر آنها کمک مى  کنید.
ماست با گردو

مصرف موادغذایى حاوى ویتامین D به بدن شما خدمت 
بزرگى مى کند. اســتخوان هایتان تقویت مى شوند، قلبتان 
ســالم مى ماند و حتى خلق وخویتان هم بهتر مى شود. اگر 
گردو را با ماســت مصرف کنید، چربى هاى موجود در این 
مغز، به جــذب بهتر ویتامین D موجود در ماســت کمک 

خواهد کرد.
ماهى با اسفناج

ماهى هاى چرب سرشــار از ویتامین D هستند و اسفناج 
یکى از سبزیجات سرشار از منیزیم است. محققان مى گویند 
همراه شــدن منیزیم و ویتامینD به جذب بهتر آن کمک 
مى کند و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و ســرطان را هم 

کاهش مى دهد.

زردچوبه با فلفل سیاه
اگر قصد اضافه کردن زردچوبه به غذایتان را دارید، مقدارى 
فلفل سیاه را هم به آن اضافه کنید. در فواید فراوان فلفل سیاه 
تردیدى نیست اما بد نیست بدانید ترکیب شدن فلفل سیاه با 
زردچوبه، راهى عالى براى جذب بهتر ترکیبات ضدسرطان 

زردچوبه است.
سس گوجه با اسفناج

اسفناج سرشار از آهن است و اگر میانه اى با گوشت ندارید، 
باید به مصرف هرروزه آن عادت کنید. البته از آنجا که آهن 
موجود در منابع گیاهى به ســادگى جذب نمى شــود، باید 
اسفناج را همراه با گیاهان حاوى ویتامین C مصرف کنید. 

گوجه فرنگى سرشار از ویتامین C است.
پسته با کشمش

فیبر، ویتامین و موادمعدنى موجود در پسته، تنها بخشى از 
دالیلى است که انگیزه شما براى مصرف آن را باال مى برد. 
محققان مى گویند مصرف همزمان پســته و کشمش به 
تنظیم متابولیســم بدن و کاهش احتمــال ابتال به دیابت 
کمک مى کند. چربى پســته، قندخون را تنظیم مى کند و 
نگرانى تان براى واردشــدن شیرینى کشــمش به بدن را 

کاهش مى دهد.

غذاهایى که باید با هم مصرف کنید

عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپى ایران با اشاره به ضرر هاى 
پوشیدن صندل هاى تخت گفت: افراد براى جلوگیرى از وارد 
شدن آسیب به پا ها و زانو ها، باید به نکاتى در هنگام خریدارى 

صندل ها توجه کنند.
پرهام پارسانژاد درباره ضرر هاى استفاده از صندل هایى که داراى 
کفى تخت و خشک هســتند، اظهار کرد: این صندل ها، قوس 
کف پا را پوشش نمى دهند، بنابراین غشــاى کف پا کشیده و 
فشار زیاد بر تاندون آشیل و عضالت پشت ساق پا وارد مى شود؛ 
در نتیجه درد کف و پاشــنه پا و در طوالنى مدت «خار پاشنه» 

بروز پیدا مى کند.
وى بیان کرد: پوشــیدن صندل هایى که کفى تخت و خشک 
دارند، بــراى پیاده روى یا ایســتادن طوالنى مدت مناســب 
نیست، افراد براى انجام دادن فعالیت هاى خانه هم بهتر است 
صندل هایى را بپوشــند که قوس کف پا را کامل پر کند و این 

صندل ها باید پاشنه اى حدود 2 سانتیمتر داشته باشند.
این عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپى ایران افزود: لق زدن پا 
درون صندل ها در هنگام راه رفتن و ایستادن، موجب بى تعادلى 
مى شــود، بنابراین عضالت مختلف اندام هاى تحتانى و کمر 
توازن خود را از دســت مى دهند و اسپاسم و گرفتگى عضالت 

کمر و ستون فقرات بروز پیدا مى کند.
وى تصریح کرد: در صندل هاى طبى فرورفتگى را در قسمت 
پاشنه پا ها براى جلوگیرى از ایجاد درد و وارد شدن فشار زیاد بر 
آنها ایجاد مى کنند، همچنین برجستگى در کفى این صندل ها 
وجود دارد که این برجســتگى، قوس کف پا ها را به طور کامل 
مى پوشاند، بنابراین ضربه هاى وارد شده از زمین، جذب قوس 
کف پا ها مى شود. پارسانژاد یادآورى کرد: افراد باید صندل هایى 
را بخرند که پاشنه و کفى ارتجاع پذیر داشته باشند تا ضربه هاى 
وارد شده از زمین به مچ یا کف پا ها و زانو ها وارد نشود؛ همچنین 
صندل ها باید به گونه اى باشــند که پا درون آنها نلغزد و رویه 

صندل، پنجه و انگشتان پا ها را به همدیگر فشار ندهد.

بالیى که صندل تخت بر سر 
قلب دوم شما مى آورد

چگونه یک ریه سالم داشته باشیم

ضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپى ایران با اشاره به ضرر هاى 
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بارخدایا، تو به دوســتانت از همه دوستانشــان مهربان ترى و بر آنــان که به تو 
توکل کنند از هرکس دیگر کارســازتر. درون پرده رازشــان را مى بینى و بر 
ضمایرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى شناسى و اسرارشان بر تو آشکار 
است و دل هایشان در حسرت دیدار تو سوخته است. اگر غربت به وحشتشان افکند 
یاد تو آرامش آنهاســت و اگر باران مصایب بر سرشــان ببارد به پناه جستن از تو 

روى آرند. زیرا مى دانند که زمام همه کارها به دست توست .
موال على (ع)

به دنبال جارى شدن ســیل در بعضى استان هاى کشور، 
شرکت مخابرات منطقه اصفهان از تمام ظرفیت هاى خود 
براى تسهیل در امدادرســانى به حادثه دیدگان این رویداد 

طبیعى استفاده کرد. 
به گزارش اداره روابــط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
در پى وقوع سیل در استان هاى شــمالى و غربى کشور و 
همچنین برخى از نقاط استان، مخابرات منطقه اصفهان به 
صورت شبانه روزى اقدام به خدمت رسانى به مردم عزیز این 
مناطق کرده که  گوشه اى از این اقدامات به شرح زیر است:

1-رفع خرابى ارتباطات روســتایى و سیار در برخى از نقاط 
غرب و جنوب و شرق اســتان که عمدتًا به علت قطع برق 
و بعضاً قطع فیبر نورى به دلیــل وزش باد و بارش برف و یا 

رانش زمین ایجاد شده بود.
2- حضور مدیر مخابرات استان به اتفاق چند تن از مدیران و 
کارشناسان در استان لرستان و شهر پلدختر به منظور بررسى 
میدانى و تسریع در بســیج امکانات با توجه به معین بودن 
استان اصفهان براى استان لرستان در تاریخ 13 و14 و15 

فروردین 1398.
3- ارســال دو دســتگاه دیزل ژنراتور KVA5 به استان 

لرستان. 
4- ارسال تجهیزات پاور به استان خوزستان. 

5- اعــزام گروه فنــى فیبر نورى به اســتان لرســتان از 
13 /1 /1398 الى 16 /1 /1398.

6- ارسال تجهیزات انتقال و دیتا به استان لرستان. 
7- ارســال ملزومات و تجهیزات بازسازى شبکه کابل به 

استان لرستان. 
گفتنى است با توجه به اینکه براســاس ابالغ وزیر کشور، 
اســتان اصفهان به عنوان معین اســتان خوزستان تعیین 
شده است، مخابرات منطقه اصفهان براى اعزام پرسنل و 
تجهیزات فنى اعالم آمادگى کرده و همکاران در آماده باش 

کامل به سر مى برند.
الزم بــه ذکر اســت بــا اقدامــات پیشــگیرانه و اجراى 
دســتورالعمل هاى ابالغى از سوى استاندارى در خصوص 
مدیریت بحران و برگزارى مانورهاى متعدد در طول سال، 

شاهد کمترین مشکل فنى در شبکه مخابراتى استان بوده 
ایم و خرابى هاى ایجاد شــده در کوتاه ترین زمان ممکن 

مرتفع شده است.
بازدیــد میدانى مدیر مخابــرات منطقه 

اصفهان از پلدختر
مدیر مخابرات منطقــه اصفهان در تاریــخ 13 لغایت 15 
فروردین ماه با حضور در شهرســتان پلدختر ضمن بازدید 
میدانى از زیرساخت هاى مخابراتى در جریان آخرین وضعیت 

ارتباطى این شهرستان قرار گرفت.
مهندس حیدرى زاده، مدیر مخابــرات منطقه اصفهان در 
این راستا پس از بازدید میدانى از مناطق آسیب دیده ضمن 
حضور در جلسه ستاد بحران خرم آباد که با  حضور مهندس 
آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و جمعى 
از مسئولین کشورى و محلى برگزار شد، به تشریح آخرین 
وضعیت زیرساخت هاى مخابراتى و ارتباطى این شهرستان 
پرداخت. گفتنى است در پى وقوع سیل در استان لرستان و 
توابع آن مخابرات منطقه اصفهان، با ارسال تیم هاى فنى 

و تجهیزات مخابراتى به صورت شبانه روزى در راه عادى 
سازى شرایط ارتباطى این استان گام برداشته است.

جمع آورى کمک هاى نقدى و غیر نقدى 
در همین حال کارکنان و بازنشســتگان مخابرات منطقه 
اصفهان هم گام با مردم سراســر کشــور در یک حرکت 
خودجوش اقدام به جمع آورى کمک هاى نقدى و غیرنقدى 

جهت کمک به مردم عزیز مناطق سیل زده کشور کردند.
به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، با 
توجه به وقوع سیالب در برخى مناطق کشور و نیاز هموطنان 
به کمک هاى نقدى و غیر نقدى، کارکنان و بازنشســتگان  
مخابرات منطقه اصفهان در چهار نقطه از ســاختمان هاى 
مخابرات از جمله  مرکز شــهید قندى،کانون بازنشستگان، 
معاونت توسعه و ساختمان ســتاد با جمع آورى کمک هاى 
نقدى و همچنین اقالم ضرورى مورد نیاز هموطنان ســیل 
زده، احساس هم دردى خود با مردم این مناطق را نشان دادند.

گفتنى است این کمک ها پس از جمع آورى کامل و در اسرع 
وقت به مناطق مورد نظر ارسال خواهد شد.

نقش مؤثر شرکت مخابرات منطقه اصفهان
 در یارى رسانى به سیل زدگان

گوشه اى از عملکرد مدیریت شهرى نجف آباد در زیباسازى سیماى این شهر همزمان با آغاز بهار 1398

مدیرعامل فوالد مبارکه، در گردهمایى مدیریت و کارکنان 
شرکت، طى سخنانى از زحمات مدیریت و کارکنان این 
شرکت در سال 97 قدردانى کرد و با بیان اینکه عملکرد 
فوالد مبارکه در سال 97 در تولید و سودآورى اقتصادى بسیار 
موفقیت آمیز بوده است، گفت: فوالد مبارکه توانست اهداف 
سال 97 خود را در اکثر نواحــى و بخــش ها به خــوبى 

محقق کند.
مهندس عظیمیان ضمن ارائه گزارش عملکرد نواحى 
مختلف شرکت افزود: با تالش کارکنان واحد گندله سازى 
میزان تولید در این بخش با 2درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به 7میلیون و 460 هزار تن رسید. در تولید 
محصوالت گرم، کارکنان بلندهمت نورد گرم فوالد مبارکه 
و مجتمع فوالد سبا، درحالى که برنامه سال 97 تولید 6 میلیون 
و 300 هزار تن بود، موفق به تولید 6 میلیون و 365 هزار تن 
کالف گرم شدند. در بخش محصوالت سرد و پوشش دار 
نیز برنامه ساالنه تولید یک میلیون و 495 هزار تن بود که با 
تالش جمعى کارکنان در پایان سال تولید یک میلیون و 555 

هزار تن محصوالت سرد محقق شد.
او در ادامه، برنامه تولید محصوالت پوشش دار شرکت را 279 
هزار تن اعالم کرد و اظهار داشت: در پایان سال، تولید 293 

هزار تن انواع محصوالت پوشش دار را شاهد بودیم.
مدیرعامــل فــوالد مبــارکه در ادامـــه خاطــرنشــان 
کـرد:  علـى رغم همــــه محدودیت ها، کارکنان بخش هاى 
احیاى مستقیـــم و فوالدســــازى و ریختـــه گرى مداوم 
شرکت توانستند آهن اسفنجى موردنیاز کوره هاى قوس 

الکتریکى و تختال موردنیاز ناحیه نورد گرم را تأمین کنند.

عظیمیان در بخش دیگرى از سخنان خود مهمترین 
دستاوردهاى شرکت در سال 97 را به این شرح برشمرد: 
افزایش بهره ورى نیروى انسانى؛ تولید 9 گرید جدید فوالدى؛ 
طراحى، ساخت و راه اندازى لوپرهیدرولیکى قفسه F4 نورد 
گرم؛ راه اندازى و بهره بردارى از سیستم جمع آورى و انتقال 
پساب هاى شهرى؛ بهره بردارى از طرح هاى توسعه زیر 
سقف مجتمع فوالد سبا؛ دستیابى به رکورد تحویل 5 میلیون 
و 800 هزار تن محصول در بازار داخل؛ مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت هاى سرمایه گذارى استراتژیک نظیر توسعه 
معادن و فلزات و...؛ افزایش سرمایه شرکت از هفت هزار و 
500 به 13هزار میلیارد تومان؛ پرداخت 1179 میلیارد تومان 
از مطالبات سود سهامداران در موعد قانونى؛ دستیابى به سطح 

زرین جایزه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا؛ کسب تنها تندیس 
جایزه ملى کیفیت ایران؛ کسب تندیس طالیى رعایت حقوق 
مصرف کنندگان براى چهارمین سال پیاپى؛ کسب تندیس 
جایزه ملى مدیریت فناورى و نوآورى براى اولین بار در کشور؛ 
کسب رتبه اول در گروه فلزات اساسى و رتبه دوم در کشور 
در شاخص ارزش افزوده در بین صد شرکت برتر؛ دستیابى به 
رکوردهاى جدید کاهش مصرف آب در سال 97 على رغـــم 
افزایش ظرفیـــت سه برابــــرى تولید، به نحوى که 
مصرف آب در خطوط تولید شرکت نسبت به سال 91 از 2/4 
مترمکعب به 7/2 مترمکعب بر تن تولید کاهش یافته است 
که این دستاورد براى سایر رقباى داخلى و جهانى یک الگو 

محسوب مى شود.

وى ثبات شرکت در سال 97 را به عنوان یکى از دستاوردهاى 
شرکت در سال گذشته دانست و تصریح کرد: باهمت و 
همدلى کارکنان تالش کردیم تا شرکت بدون هرگونه چالش 

در مسیر رشد و سودآورى اقتصادى حرکت کند.
مدیرعامل فوالد مبارکه تولید ایمن، پایدار و اقتصادى 
را شعار فوالد مبارکه در سال 98 معرفى کرد و گفت: 
خوشبختانه کارکنان شرکت با واژه هاى مذکور به خوبى 
آشنایى دارند و مى دانند که براى تحقق این شعار چگونه 

باید حرکت کنند.
او تمرکز بر تأمین مواد اولیه و الکترود گرافیتى و مدیریت 
هرچه بیشتر مصارف انرژى را مهمترین برنامه هاى شرکت 
در سال آتى معرفى کرد و گفت: با مذاکرات انجام شده با 
مسئوالن ذیربط، در حال اجرایى کردن اقداماتى هستیم 
تا در کنار تالش و همدلى کارکنان شرکت اجازه ندهیم 
تولید و سودآورى در فوالد مبارکه با کوچک ترین چالشى 

مواجه شود.
وى گفت: در نقشه استراتژى شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
افق 1400-1398 دستیابى به سودآورى پایدار با حفظ سطح 
فروش محصوالت با تأکید بر محصوالت ویژه، مدیریت سبد 
سرمایه گذارى ها، رشد درآمد و همچنین ارتقاى بهره ورى 
با مدیریت هزینه ها و بهاى تمام شده و مدیریت اثربخش 
ظرفیت دارایى ها آمده است. ضمن اینکه به منظور افزایش 
رضایتمندى مشتریان، راهکارهایى نظیر ارائه محصوالت 
با قیمت و شرایط پرداخت رقابتى، ارائه محصوالت باکیفیت 
مطلوب و پایدار، تأمین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشترى و 

توسعه سبد محصوالت در نظر گرفته شده است.

سرپرست شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان در دیدار نوروزى بــا اعضاى هیئت مدیره 
کانون بازنشســتگان این شــرکت، بازنشستگان را 
به عنــوان صاحبان اصلى آبفار دانســت و با اطالق 
عنوان «پیرسقا» به آنها گفت: کارکنان شرکت هاى 
آب و فاضالب روســتایى به دلیل عدم پیش بینى و 
اختصاص زیرساخت هاى مناسب هنگام تشکیل آنها 
و کمبود امکانات همیشه مظلومانه و با سختى به مردم 
خدمت کرده اند و بدون تردید پاداش این زحمت ها و 
خدمت ها به عنوان باقیــات الصالحات براى آنها به 

یادگار خواهد ماند.
هاشم امینى روحیه جهادى را ویژگى  متمایز و مهم 
بازنشستگان این شرکت بیان کرد و اظهار کرد: بناى 
ایدئولوژى آب و فاضالب روســتایى ارزشــى است 
و بایســتى قدردان نیروهایى بود که فارغ از مسائل 
سیاسى و جناحى مرسوم، با سالمت و جدیت وظیفه 
خود را به خوبى انجــام داده اند و اکنــون به دوران 

بازنشستگى رسیده اند.  
وى با ضرورى دانســتن بهره گیــرى از تجربیات 
بازنشستگان براى پیشبرد بهتر کارها ادامه داد: باید 
به گونه اى برنامه ریزى کرد که اگر امکان واگذارى 
بخشــى از فعالیت ها به بازنشستگان وجود دارد این 

اقدام عملى شود و این موضوع بسیار مهمى است.
مهندس امینى از نگاه نامناسب برخى از پرسنل شاغل 
در دستگاه ها به بازنشستگان خود که ناشى از ناآشنایى 
با فرهنگ و رفتار ســازمانى است انتقاد کرد و افزود: 
نباید فراموش کنیم که پایان این مســیر خدمتى که 

در آن قرار گرفته ایم براى همه ما بازنشستگى است.
سرپرست شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 

اصفهان با بیان اینکــه دوران بازنشســتگى، آغاز 
گرفتارى هاى زندگى اســت و بایستى به همکاران 
بازنشسته توجه بیشترى داشته باشیم گفت: مشکالت 
و گرفتارى هاى ســازمانى همیشگى است اما نباید 
وجود این مشکالت، نگاه مدیران را از داخل سازمان 
غافل کند.   مهندس امینى ادامــه داد: من در تمام 
سال هاى مدیریتم در آب و فاضالب شهرى استان 
اصفهان، دیدار بــا خانواده بازنشســتگان و تجلیل 
از خدمات آنها را جزو برنامه هــاى کارى خود قرار 
داده ام و این کار را در شرکت آب و فاضالب روستایى 
نیز با جدیت پیگیرى خواهم کرد، زیرا معتقدم انسان 
هرچقدر هم که توانگر باشد بازهم نیازمند توجه است 
و این امر به او روحیه و شــوق مضاعف براى زندگى 
خواهد داد. وى در پاسخ به سئوال یکى از بازنشستگان 
در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون ادغام آب و 
فاضالب شهرى و روستایى و وضعیت بازنشستگان 
پس از ایــن اقــدام اظهار کــرد: قانون تشــکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب شهرى که قانونى کامل 
و جامع نگر است به عنوان محور قرار خواهد گرفت 
و به یارى خدا آینده اى روشــن پیش روى شاغالن 
و بازنشســتگان صنعت آب و فاضالب خواهد بود. 
امینى با اشــاره به اینکه ایجاد شــرکت هاى آب و 
فاضالب روستایى با ماهیت مســتقل و متفاوت با 
آب و فاضالب شهرى با توجه به مأموریت مشترك 
آنها شاید اقدام درستى نبوده اســت افزود: تصمیم 
یکپارچه سازى شرکت ها در راســتاى منافع مردم 
و نظام است و اســتفاده از تجربیات بازنشستگان به 
عنوان پیشکسوتان صنعت آب و فاضالب براى بهتر 

اجرا شدن این امر بسیار راهگشا خواهد بود.

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان:
بناى ایدئولوژى شرکت هاى آبفار روحیه 

جهادى و ارزشى است

عملکرد فوالد مبارکه در سال 97 در تولید و سودآورى موفقیت آمیز بوده است

مهندس منصور یــزدي زاده، مدیــر عامل ذوب آهن 
اصفهان در آغازین روزهاى ســال جدید «سال رونق 
تولید» به طور جداگانه با آیت ا... مظاهرى، رئیس حوزه 
علمیه و آیت ا... طباطبایی نــژاد، نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدارهــا که معاونین مدیرعامــل و تعدادى از 
مدیران و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
شرکت نیز حضور داشتند، آیت ا... مظاهرى طى سخنانى 
با تأکید بر رونق و خودکفایى در تولید تصریح کرد: یکى 
از اهداف انقالب اسالمى طى 40 سال گذشته، رونق 
تولید و خودکفایى در همه زمینه ها و قطع وابســتگى 
به خارج و بیگانگان بود و علیرغم توطئه هاى مختلف 
دشمنان، دستاوردهاى زیادى حاصل شده است اما کافى 
نیســت و ذوب آهن اصفهان نیز باید بتواند به جایگاه 

واقعى خود دست یابد.
وى افزود: متأســفانه دشــمنان انقالب اســالمى با 
تحریم هاى مختلف، شرایط ســختى را براى مردم و 
کشــورمان ایجاد کرده اند و در وضعیت موجود باید با 
پرهیز از اختالفات، براى حل مشکالت کشور و رونق 
تولید تالش کرد زیرا با همدلى، تالش و همت، سختى 

ها مبدل به آسانى و رونق تولید مى شود.
آیت ا... طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
اصفهان نیز گفت: سال جدید که با ایام والدت حضرت 
على (ع) آغاز شــد و از سوى مقام معظم رهبرى تحت 
عنوان ســال رونق تولید نامگذارى شد، فرصت خوبى 
براى صنایع اســت که با همت و تالش، رونق تولید را 

رقم بزنند.
امام جمعه اصفهان افزود: باید بــراى رونق تولید ملى 

سیاست هاى مشخصى از ســوى دولت اعالم شود و 
مشکالت تولیدکنندگان کاهش یابد. یکى از مشکالت 
اصلى تولید کنندگان، سود باالى تسهیالت بانکى است 

که باید این معضل حل شود.
آیت ا... طباطبایی نژاد نقش ذوب آهن در اقتصاد و توسعه 
صنعت و اشتغالزایی را بسیار مهم ارزیابی کرده و یادآور 
شــد: صنایع مادر مانند ذوب آهن باید همیشــه رونق 
داشته باشند چرا که شــکوفایى صنعت کشور به این 

صنایع وابسته است.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان نیز در ایــن دیدارها، 
گزارشى از عملکرد این شرکت در سال 97 ارائه کرد و  
گفت: در سال گذشته با وجود مشکالت مختلف از جمله 
عدم دسترسى به مواد اولیه به ویژه سنگ آهن، بحران 
کم آبى، اعتصاب کامیونداران و ...، این شرکت موفق 
به ثبت رکورد تولید با دوکوره بلند شد. تولید ذوب آهن 
اصفهان در سال گذشته 2 میلیون و 400 هزار تن بود که 

باید به 4 میلیون تن برسد.
مهندس یزدى زاده افزود: سال گذشته سود عملیاتى 
خوبى داشتیم اما بخشى از آن را جهت سود تسهیالت 
به بانک ها پرداخت کردیــم.  تالش مى کنیم تا پایان 
امســال، زیان انباشته را به حداقل برســانیم که قطعًا 
در بازار سرمایه اهمیت بســیارى دارد و موجب تقویت 

جایگاه ذوب آهن در این بازار مى شود.
وى با اشاره به دستاوردهاى ذوب آهن در زمینه تولید 
محصوالت جدید در سال گذشته از جمله انواع ریل مانند 
ریل مترو و تیرآهنH300گفت: امیدوارم در سال جارى 
با همت پوالدمردان ذوب آهن اصفهان، این شرکت در 

امر رونق تولید پیشتاز باشد.

در دیدار مدیر عامل شرکت ذوب آهن با آیت ا... مظاهرى
 وآیت ا... طباطبایی نژاد عنوان شد:

رونق تولید در ذوب آهن اصفهان موجب 
شکوفایى صنعت مى شود




