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خانواده شهید محسن حججی با رهبر انقالب دیدار کردند؛

سالم خدا بر اوکه 
ملت خود را عزیز کرد

صفحه 2

دست نوشته رهبر انقالب روی تصویر شهید حججی
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رژیم صهیونیستی با جدایی کاتالونیا هم موافقت کرد
رژیم صهیونیستی از دو همه پرسی جدایی کاتالونیا از اسپانیا، حمایت و از عراق و اسپانیا به 
خاطر مخالفت با آن انتقاد کردند. معاون وزیر جنگ اسرائیل گفت: »با اینکه اسپانیا خواستار 
تشکیل دولت به فلسطینیان است، نمی خواهد شهروندان کاتاالن، همه پرسی برگزار کنند.«

يادداشت

واکنش

ایسنا : ســید علی اصغر حســینی، وکیل مدافع حمید 
بقایی معاون اجرایی رییس دولت دهم گفت: موکلم در 
روز 2۵مهرماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری 2 مجتمع 

کارکنان دولت حضور می یابد. 
ما درخواست علنی بودن دادگاه را داریم و حتی خود آقای 
بقایی شــخصا الیحه ای در این خصوص به قاضی شعبه 
داده و درخواســت علنی بودن را مطرح کــرده اند. البته 
طبق قانون، اصل بر این است که دادگاه علنی برگزار شود 
و هنوز هم غیرعلنی بودن دادگاه توسط قاضی شعبه اعالم 
نشده است. حسینی درباره عناوین اتهامی موکلش گفت: 
اتهامات موکلم همان اســت که دادستان محترم عنوان 
کردند و شــاکیان این پرونده، نهاد ریاســت جمهوری، 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... هستند. 
حسینی درباره حضور احمدی نژاد در دادگاه موکلش نیز 
تصریح کرد: وکیل آقای احمدی نــژاد از احتمال حضور 
ایشان در دادگاه سخن گفتند که یک عده به اشتباه فکر 
کردند آقای احمدی نژاد هم جزو اصحاب دعوا هستند؛ 
در صورتی که چنین نیســت و این احتمــال وجود دارد 
که ایشان فقط به عنوان تماشــاچی و برای اطالع از روند 

جلسات رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.

حمید رسایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
در واکنش به سخنان اخیر برخی از اصالح طلبان مبنی 
بر ائتالف نکردن با جریان موسوم به اصولگرایان معتدل 
در انتخابات بعدی گفت: کسانی را که آنها اصولگرایان 
معتدل می خوانند، از جهت فکــری و عملی خیلی به 

خودشان نزدیک هستند.
به نظرم طرح این مسائل بیشــتر یک شعار است برای 
اینکه جریان اصیل اصولگرایی را از جراحی درونی خود 
که الزم و ضروری است، باز داشته و آنها را همچنان در 

بحران هویت نگه دارند.
رســایی گفت: اصالح طلبان می خواهند با یارگیری از 
بخش به ظاهر اصول گرا که خیلی هــم با هم نزدیک 
هستند، بخش اصیل اصولگرایی را در ابهام نگه دارند تا 
نتوانند به جراحی داخلی خــود بپردازند و اصولگرایان 
دوزیســتی را که در بزنــگاه ها باعــث گیجی جامعه 

می شوند، از خود جدا کنند.
وی تصریح کرد: این فاصله گذاری ســران اصالحات با 
آن جریانی که تا االن با آن ائتالف کرده بودند، بیشــتر 
 برای کاله  گذاشتن بر ســر جریان اصول گرایی اصیل

 است.

وکیل بقايی: 

 احمدی نژاد برای تماشا 
به دادگاه می آید

رسايی:

اصالح طلبان می خواهند 
اصولگرایی را در ابهام نگه دارند

مطهری: 

پسران الریجانی به خارج از 
کشور نرفته اند

نوبخت:

 نرخ بیکاری تابستان امسال 
نسبت به سال قبل کاهش یافت

ایرنا : علی مطهری، نایب رییس مجلس، در پاسخ به تذکر 
نماینده مردم ارومیه درباره برخی مطالب منتشر شده در 
رسانه های ضد انقالب درخصوص علی الریجانی رییس 
مجلس گفت: مردم این دروغ پردازی هــا را به راحتی 
نمی پذیرند و پسران آقای الریجانی نیز طلبه و دانشجو 

هستند و پای آنها به خارج نرسیده است.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی روز 
سه شنبه مجلس گفت: متاسفانه مدتی است که سایت 
معلوم الحالی با مدیریت عده ای ضد انقالب به بهانه های 

واهی به دنبال تخریب اعتماد عمومی است.
وی افزود: مهم ترین هدف این سایت ضدانقالب، سلب 
اعتماد و کاشت بذرناامیدی در جامعه است که با تمسک 
به اطالعات جعلی و دروغ درخصوص شــخصیت ها و 
مقامات کشــوری و لشــکری اقدام می کند؛ یک روز از 
محمدرضا عارف حرفی می زند و امروز به ناحق و دروغ 
نام علی الریجانی را بر سرزبان ها انداخته است؛ با این ادعا 
که ایشان تابعیت کشور کانادا را دارد و فرزندانش در این 

کشور هستند.
قاضی پور از مسئوالن خواست با این سایت دروغ افکن و 

شایعه پرداز برخورد کند.

تسنیم: محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت دیروز  در 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران  اظهار داشت: رشد 
اقتصادی ۷ تا 8 درصدی را برای سال آینده پیش بینی 

کرد ه ایم.
وی افزود: نرخ بیکاری تابســتان امسال نسبت به سال 
قبل تقلیل یافته اســت. این نرخ در تابستان سال قبل 
۱2/۷درصد بود که به یازده و نیــم درصد تقلیل یافته 
است. روند کاهنده در این مســیر  را ادامه می دهیم تا 

میزان آن به حد ۱۱درصد  برسد.
نوبخت در ادامه این نشست خبری درباره سفر اردوغان 
رییس جمهــور ترکیه به ایران اظهار داشــت: ســفر 
قریب الوقوع اردوغان برای توســعه مناســبات است، 
در گذشــته توافقاتی صورت گرفته که این سفر  برای 

اجرایی کردن آنهاست.
نوبخت درباره همه پرسی در جدایی اقلیم کردستان از 
عراق نیز گفت: ایران قائل به حق حاکمیت و تمامیت 
ارضی دولت عراق است. نه تنها در ارتباط با عراق بلکه 
در جریان کودتای ترکیه هم ایران از تمامیت ارضی این 
کشور حمایت کرد؛ از این رو حق حاکمیت را برای تمام 

همسایگان خود قائل است.

يادداشت

حضور رییس جمهور در جمع 
 عزاداران نهاد ریاست جمهوری

)ظهر دیروز(

عکس روز 

دولتدیدگاهپارلمان

بین الملل

واکنش لیبرمن به اظهارات 
اخیر دبیرکل حزب ا... لبنان

به گزارش روزنامه عبری زبان »هاآرتص«، آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در واکنش به اظهارات روز 
عاشورای سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان گفت: 
اگر جنگ آتی رخ بدهد با جنگ های قبلی کامال متفاوت 
خواهد بود. »دشــمنان« ما ســعی خواهند کرد که ابتدا 
تجمعات مسکونی و زیرساخت های غیرنظامی را هدف قرار 
دهند.  وی در مراسم تکریم افسران و سربازان اسرائیلی در 
تل آویو گفت: ارتش اسرائیل نمی تواند جنگی طوالنی را اداره 
کند. هر جنگی باید از همان لحظه اول با کارآمدسازی تمامی 
نیروهای نظامی در سطح عالی اداره شود. سید حسن نصرا...، 
دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنرانی های اخیر خود خطاب 
به یهودیان گفت: دولت نتانیاهــو، مردمش را به نابودی و 

هالکت می کشد. 
نتانیاهو و دولتش نمی دانند اگر جنگ آغاز شــود چگونه 
باید آن را به پایان برد و از آنچه در صورت ورود به جنگ در 

انتظارشان است، تصویر درستی ندارند.

عربستان در اندیشه عقب نشینی 
از جنگ یمن است

فارس: روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« در سرمقاله دیروز 
خود با عنوان »اشاره غافلگیرانه عربستان به خروج نظامی 
قریب الوقوع از جنگ یمن«، پیش بینی کرد که با خروج 
پی درپی کشورها از ائتالف ســعودی ضد یمن، عربستان 

عقب نشینی تدریجی خود از یمن را اعالم خواهد کرد.
در این یادداشــت چنین آمده است: »آنهایی که اظهارات 
مقامات و نوشته های روزنامه نگاران ارشد سعودی نزدیک 
به دســتگاه حکومتی در قبال بحران یمن و تحوالت آن 
را پیگیری می کنند، متوجه اذعان عربستان به این قضیه 
می شوند که جنگ در یمن به شکل کنونی آن پس از گذشت 
دو سال ونیم از آغاز عملیات »طوفان قاطع« به بخش اعظم 
اهداف خود نرسیده است و هم اینک جست وجو برای پیدا 
کردن گزینه های جایگزین جریان دارد. از برجسته ترین 
این گزینه ها جست وجوی راه حل های مسالمت آمیز است 
و اگر چنین راه حل هایی به دست نیامد عربستان و امارات 
به تدریج از بحران یمن عقب نشینی کرده و امور را به دست 
طرف های یمنی می سپارند تا اینقدر با یکدیگر مبارزه کنند 
تا خسته شده و مجبور به دستیابی به توافق با یکدیگر شوند 
یا یک طرف بــر طرف دیگر پیروز می شــود؛ البته گزینه 
سومی هم وجود دارد که تجزیه یمن به چند بخش است که 

هرکدام به سیطره شبه نظامیان درآید.«

ایرنا: در ادامه سیاست های خصمانه دولت ترامپ علیه شهروندان ایرانی، برای 
نخستین بار یک بانوی ایرانی بنا بر تقاضای استرداد ایاالت متحده آمریکا ، 
از سوی دولت استرالیا دستگیر و بازداشــت شده است. نگار قدسی کنی، 
شهروند ایرانی مقیم استرالیا، به اتهام و ادعای نقض قوانین تجاری ایاالت 
متحده، از ۱6 ژوئن 2۰۱۷ از سوی مقامات قضائی استرالیا بازداشت شده 
است. این بانوی ایرانی به هنگام دستگیری باردار بوده و هم اکنون ماه های 
پایانی بارداری را با شرایط نامساعد داخل زندان و سوء تغذیه می گذراند. 
مقام های استرالیایی تقاضاهای مکرر ایران برای بهبود شرایط نگهداری او را 
نادیده گرفته و اخیرا دادگاه رسیدگی کننده تقاضای آزادی وی با قرار وثیقه 
را رد کرده است. این مادر ایرانی که در انتظار تولد نخستین فرزندش است، 6 
سال پیش به اتفاق همسرش با طی مراحل قانونی به استرالیا مهاجرت کرده 
و اکنون در کمال ناامیدی از اجرای عدالت در حق خود و فرزند بی گناهش، 

چشم به افکار عمومی و حمایت های بشردوستانه جهانیان دوخته است.

بی عدالتی در حق بانوی 
ایرانی در استرالیا

البدیل چاپ مصر نوشت: قطر سعی دارد به دولت های محاصره کننده اش، 
به ویژه عربستان ســعودی و امارات، این پیام سیاسی را برساند که دوحه 
به تحکیم امنیت خود و استقرار سیاســی اش با ایران ادامه می دهد و این 
تالش ها در سایه بی نتیجه ماندن تمام تالش های عربی و بین المللی برای 

حل بحران خلیج صورت می گیرد.
ظریف روز دوشنبه به قطر رفت تا اولین سفر خود به این کشور عربی پس از 

آغاز محاصره دوحه را انجام دهد.
سفر ظریف به قطر چند روز پس از سخنان صریح وزارت خارجه این کشور 
مبنی بر اینکه قطر هم پیمانانی دارد که می تواند در برابر اقدامات نظامی 
علیه آن بایستند، صورت می گیرد. وزیر خارجه قطر همچنین بر این مسئله 
تاکید کرده است که »ما به رابطه خود با ایران به عنوان یک دولت شیعه نگاه 
نمی کنیم، بلکه روابطمان را براساس ارزش گذاری مبادی و حق موجودیت 

برای تمام دولت ها و حل نزاع ها از طریق راه های صلح آمیز بنا می کنیم«.

 پیام سفر ظریف به قطر 
و عمان برای سعودی ها

يادداشت

کشته شدگان الس وگاس؛ قربانیان سرمايه داران

 رابطه کج فهمیدن آزادی 
و حمل آزاد اسلحه

 مطمئنا آزادی برای مردگان سودی نخواهد داشت
همه چیز تقریبا با آشــنایی اروپائیــان و خصوصا   سید رسول 

انگلیسی ها با نحوه استفاده از باروت و قطب نما شروع رضايی
شد. آنها سوار بر کشــتی ها شدند، با قطب نماها به 
راحتی به تمام نقاط جهان سرک کشیده و با باروت مردم نقاط مختلف 
جهان را در جنگ ها شکســت دادند و این آغاز عصر استعمارگری 
اروپائیان بود. بر این اســاس آنها منابع همه جهان را با خود برده و در 
کشورهای کوچک خود انباشتند. با این حال به این هم راضی نبودند و 
آمریکا را پیدا کردند و در آنجا »کنگر خوردنــد و لنگر انداختند« و 
همچنان به رویه گذشته ادامه دادند. چند قرن گذشته از پدیدار شدن 
کشور آمریکای فعلی اما نحوه استعمار دیگران و انباشت ثروت های 

دیگران درمقایسه با گذشته کمی تغییر کرد.
در حقیقت در اســتعمار نو، کشورهای اســتعمار گر کمتر به دنبال 
حضور مســتقیم نظامیان برای چپاول بوده اند و با گماردن حاکمان 
دست نشانده و جذب نخبگان کشورهای مســتعمره، خود را هر روز 
قوی تر می کردند و کشورهای مستعمره را ضعیف تر؛ البته در مواردی 
نیز به روش های گذشته هم رو آورده اند و این موضوع را در حمله نظامی 
آمریکا به عراق و افغانستان می توان دید؛ با این حال خط مشی اصلی 
همان گماردن حاکمان دست نشانده برای چپاول ثروت های مادی و 

جذب نخبگان برای چپاول ثروت های معنوی است.
در نتیجه چنین اتفاقاتی، آمریکا به یکی از ثروتمندترین و پیشرفته ترین 
کشورهای جهان تبدیل شد و با استفاده از پدیده ای به نام »رسانه«، به 

این کار سرعت بخشید تا همه مقهور این کشور باشند.
آنها در تبلیغات خود این گونه بیان می کنند که علت اصلی پیشرفت 
آمریکا نه چپاول دیگران بلکه تفکرات آزادی خواهانه است که در قالب 

لیبرالیسم، تئوریزه شده است.
آنها می گویند در این تفکر آزادی انسان در اولویت است و فی المثل 

کسی نمی تواند انسان دیگری را از حمل اسلحه باز دارد.
هر چند همه می دانند که این حرف ها توجیهی برای پر شدن جیب 
سرمایه داران اسلحه ساز است اما بسیاری در آمریکا چنین قوانینی را 

نشانه دموکراسی و آزادی می دانند.
با این حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا حق حیات، اولین 
حق هر انسانی نیست و اگر انسان دیگری این حق را بگیرد مخل آزادی 
او نشده اســت؟ آیا حکومت هر کشــوری درخصوص این حق اولیه 
شهروندان خود مسئول نیست و نباید کاری کند که همه تحت شرایط 
برابر از حق زیستن با کیفیت برخوردار بوده و هر لحظه از کشته شدن 
توسط دیگری هراسی نداشته باشند؟ البته در پاسخ به این سوال، سران 
سرمایه دار آمریکا این گونه پاسخ می دهند که اگر همه اسلحه داشته 
باشند این مشکل بر طرف می شود؛ چراکه هیچ کس از ترس اینکه از 
ناحیه دیگری آسیبی نبیند از اسلحه علیه دیگری استفاده نخواهد کرد.

شاید اگر شنونده ای، گویندگان این حرف را نشناسد، اولین گمانی که 
می برد این خواهد بود که او دیوانه است.

البته شاید هم در واقعیت این چنین باشد، اما از دیدگاه دیگر احتماال این 
توجیهات در قالب آزادی به منظور جا انداختن یک کج فهمی بزرگ از 
آزادی در میان افکار عمومی برای سوء استفاده و رسیدن به سودهای 

کالن از سوی سرمایه داران باشد.
یک تعریف مشترک و پذیرفته شــده از آزادی در میان مردم جهان 
وجود دارد و آن این اســت که »آزادی یعنی نبود مانع بر سر راه رشد 
استعدادها«. البته در این تعریف بر سر دو چیز اختالف اساسی وجود 
دارد؛ اول اینکه استعدادهای انســان چیست و دوم اینکه به چه چیز 
می شود لفظ مانع را اتالق کرد. به عنوان مثال آزادی های جنسی در 
جامعه از نظر اسالم مانع رشد انسان است ولی از نظر لیبرال ها این نوع 
از آزادی ها باعث رشد می شود. بحث راجع به این موضوعات در این 
مجال نمی گنجد و صرفا جهت آشنایی به آن اشاره شد تا دوباره این 
سوال مطرح شود که آیا حمل آزاد اسلحه )که ممکن است در دست هر 
انسان دیوانه ای باشد( مانع رشد انسان یا باعث رشد او می شود؟ اگر 
کسی با استفاده از این امکان در الس وگاس بیش از 6۰ انسان بی گناه 
را بکشد و از حق حیات محروم شان کند، آیا برای فردی که جان خود را 
از دست داده، آزادی که لیبرال ها از آن دم می زنند محقق شده است؟ 
آیا وقتی او دیگر نمی تواند زندگی کنــد تعاریف لیبرال ها از آزادی به 

دردش می خورد؟
مطمئنا آزادی برای مردگان ســودی نخواهد داشــت و متاســفانه 
انسان های زیادی در آمریکا همه ساله از حق زیستن محروم می شوند؛

در این رابطه »نانسی پلوسی« رهبر دموکرات های مجلس آمریکا، در 
واکنش به واقعه تیراندازی الس وگاس، با صدور بیانه ای درگیری ها و 
خشونت های مسلحانه در کشورش را یک اپیدمی دردناک عنوان کرد و 
گفت که خشونت ها تنها در سال جاری جان ۱2هزار نفر از آمریکایی ها 
را گرفته است.  در بیانیه پلوسی آمده است: این خشونت ها روزانه دست 
کم جان 9۰ نفر از مردم آمریکا را می گیرد.تنها در سال جاری در 2۷3 
مورد از تیر اندازی های دسته جمعی، بیش از ۱2 هزار نفر از مردم این 
کشور جان خود را از دست داده اند.در نهایت شاید دیگر زمان آن رسیده 
باشد که به افکار عمومی جهان و مردم آمریکا پاسخ داده شود که آزادی 

در جوامع لیبرال چه جایگاه و سودی برای انسان ها دارد؟

خانواده شهید محسن حججی با رهبر انقالب ديدار کردند؛

سالم خدا بر او که ملت خود را عزیز کرد

حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، ظهرديروز در ديدار با خانواده شهید محسن حججی، اين شهید واالمقام را نشانه خدا و سخنگوی شهدای مظلوم 
و سر جدا خواندند و با اشاره به حضور با شکوه و کم سابقه مردم در تشییع آن شهید، خاطرنشان کردند: خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزيز، ملت ايران را عزيز 

و سربلند کرد و او را نماد نسل جوان انقالبی و معجزه جاری انقالب اسالمی قرار داد.

 حضــرت آیت ا... خامنــه ای، با اشــاره به فراگیر شــدن 
 نــام برجســته، ممتــاز و درخشــان شــهید حججی 
 در سراســر کشــور در اثــر مجاهــدت و شــهادت 
 مظلومانــه او، گفتند: همه شــهدای مــا مظلوم اند و غیر

 از محسن شما، شهدای دیگری نیز هستند که دشمن سر 
از تن شان جدا کرده و همگی در نزد خداوند عزیز و صاحب 
درجات هســتند اما خدای متعال بر اساس حکمت خود 
و خصوصیات این جــوان، او را نماینده و ســخنگوی این 

شهیدان کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: همه شهیدانی که از ایران، 
افغانستان، عراق و مناطق دیگر در مبارزه با اشرار تکفیری 
و دست نشانده آمریکا و انگلیس به شهادت رسیدند، در این 
جوان خالصه و دیده می شوند و خداوند او را نماد شهادت 

مظلومانه و شجاعانه کرد.
ایشان، حضور کم نظیر مردم قدرشناس در تشییع شهید 

حججی در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و نجف آباد را 
بسیار پر معنا دانستند و گفتند: خداوند دل ها را مجذوب 
کرد و افراد گوناگونی که زندگی برخــی از آنان در ظاهر 
تناسبی با جهاد و شهادت ندارد، عکس شهید را در دست 

گرفته و به تشییع او آمدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره بــه تالش های فراوان 
دشــمنان برای بازگرداندن ملت و به ویــژه جوانان از راه 
جهاد و شهادت و به فراموشی سپردن امام)ره( و گم کردن 
خط روشن انقالب، افزودند: در چنین شرایطی، مجذوب 
بودن دل های بخش زیــادی از جوانان به مفاهیم انقالبی، 
حیرت انگیز است و اگر کمیت و کیفیت جوانان انقالبی از 

دهه 6۰ بیشتر نباشد، کمتر نیست.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: خداوند این واقعیت را با شهید 
حججی به همه اثبــات کرد و با بــزرگ و عزیز کردن او و 
نماد ساختن از او، نشان داد که نسل جوان امروز، این گونه 

مخلصانه و صادقانه در پی جهاد فی سبیل ا... است و این، 
آیت الهی و نشانه خدا و معجزه جاری انقالب است.

ایشان، خانواده شهید، مسئوالن و همه ملت ایران را مرهون 
مجاهدت شهید حججی و امثال او دانستند و با تجلیل از 
نقش برجسته پدر، مادر و همسر شــهید گفتند: اگرچه 
فقدان شهید برای خانواده او، مصیبت بزرگی است اما عزتی 
 که خدا به واسطه او به کشور داد، مایه تسلی و آرامش آنها 

خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین بر تصویر ماندگار شهید 
حججی در لحظه اســارت، این جمالت را مرقوم کردند: 
»سالم و درود حق بر این شهید پر افتخار و سرافراز که در 
حساس ترین و خطیرترین لحظه  زندگی، نماد حق پیروز 
و آشکار در برابر باطل رو به زوال شــد. سالم خدا بر او که 
با جهاد مخلصانه و شهادت مظلومانه، خود را و همه  ملت 

خود را عزیز کرد.«
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نگاه

برگزاری دهمین نمایشگاه ماشین آالت راهسازی، راهداری و خدمات شهری
دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی، راهداری، معدنی، ساختمانی، 
خدمات شــهری، خودرو دیزلی، قطعات و صنایع وابســته تا 15 مهر ماه در محل 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده 
در شکوفایی اقتصاد

در بیشــتر کشــورها،  اخذ مالیات یکــی از مهم ترین و 
باثبات ترین منابع کسب درآمد برای دولت  ها محسوب 
می شــود. در بین انواع مالیات  های موجــود نیز یکی از 
بهترین روش  های اخذ مالیــات، مالیات بر ارزش افزوده 
اســت.مالیات بر ارزش افــزوده یک نــوع مالیات چند 
مرحله ای اســت که در مراحل مختلف زنجیره واردات، 
 تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کاالهای 
تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می شود. 
در حال حاضر حدود 120کشــور جهــان از این روش 
مالیاتی استفاده می کنند که نرخ  های آن بین 3تا 25درصد 
در کشورهای مختلف،  نوسان دارد.عمده ترین مزایای این 
نوع مالیات، شفاف ســازی معامالت اقتصادی،  گسترش 
پایه  های مالیاتی بر اســاس مصرف،  افزایش درآمدهای 
مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... 
اســت. مالیات بر ارزش افزوده به سه دســته مالیات بر 
ارزش افزوده تولید،  درآمد و مصرف تقســیم می شــود. 
در بین سه نوع مالیات بر ارزش افزوده یاد شده، مالیات 
بر ارزش افزوده از نوع تولیدی،  بیشــترین پایه مالیاتی و 
مالیات بر ارزش افزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را 
ایجاد می کند. چون مالیات تولیدی،  خریدهای ناخالص 
کاالهای سرمایه ای را شامل می شــود و  موانعی در برابر 
سرمایه گذاری ایجاد می کند. در بین سه روش یاد شده نیز 
مالیات بر ارزش افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی 
را ایجاد می کند یک مالیات عمومی بر مصرف است که 
بیشتر کشــورها معموال این روش را انتخاب می کنند.

مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده را می توان این گونه 
بیان کرد:شفاف سازی معامالت و مبادالت اقتصادی به 
طوری که با اجرای این قانون امکان ردیابی معامالت در 
زنجیره واردات ، خرید ، تولید و توزیع و صادرات میســر 
خواهد بود که خود منجر به کشف بخش قابل مالحظه ای 
از اقتصاد زیر زمینی یا پنهان می شود که این امر موجب 
رونق اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه می گردد.همچنین 
مالیات بر ارزش افزوده موجب گسترش پایه های مالیاتی 
بر اساس مصرف و نیز باعث افزایش درآمدهای مالیاتی 
قابل اتکا بــرای دولت ها و در نتیجــه تامین بخش قابل 
مالحظه ای از بودجه دولت می شود که خود در رونق و 
شکوفایی اقتصادی نقش بسزایی دارد.از طرفی مالیات 
برارزش افزوده موجبات تشویق سرمایه گذاری، تولید و 
صادرات را فراهم می آورد. از آنجا که واردات کاالها عالوه 
بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیزمی شود، 
از تولید کننده داخلی نیز حمایت می شود که این امر بر 
شاخص اشتغال و تولید داخلی تاثیر مثبتی گذاشته است.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت: عملکرد شرکت فوالد مبارکه فراتر 
از برنامه شش ماهه به ثبت رسید و رکوردشکنی در بخش های مختلف 
مشاهده شد. مختار بخشیان اظهار کرد: در شش ماهه اول سال 96 تولید 
آهن اسفنجی و فوالد خام به ترتیب 13 درصد و 15 درصد نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته رشد کرد.
وی افزود: با تالش کارکنان شــرکت فوالد مبارکه از ابتدای ســال 96، 
عملکرد شرکت فراتر از برنامه شش ماهه به ثبت رسید و رکوردشکنی 
در بخش های مختلف مشاهده شــد.معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: در بخش تولید آهن اســفنجی با تولید 3 میلیون و 
711 هزار و 779 تن آهن اسفنجی در واحدهای احیای مستقیم 1 و 2 
فوالد مبارکه 12 درصد رشد نســبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شد 

و بر همین اساس این شرکت توانست 101 درصد برنامه را محقق کند.

رشد 13 درصدی تولید 
 آهن اسفنجی

 نسبت به سال گذشته

سکه تمام بهار آزادی
12،080،000 ریال)طرح جدید(

6،450،000 ریالنیم سکه

۳,650,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،205،500 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری همایش 
تشکل های اقتصادی اســتان، در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: در این 
همایش مدل های موفق مدیریت تشکل های اقتصادی و آسیب شناسی 
کار تشکلی با حضور کارشناسان و مدیران تشکل ها مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد. محسن پورسینا در ششمین جلسه کمیسیون تشکل های 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در این همایش تشکل برتر استان اصفهان 
پس از ارزیابی عملکرد تشکل های اقتصادی معرفی می شود. ارائه مدل 
موفق یا استاندارد، اداره تشکل اقتصادی از دیگر بخش های این همایش 
است. وی حضور تشکل ها در تصمیم گیری های اقتصادی را مهم و اثرگذار 
دانست و گفت: ارتباط دو طرفه تشــکل ها با اعضای خود در طول سال 
می تواند معضالت و چالش های اعضا را شناسایی و به مسئوالن همراه با 

راهکارهای اجرایی منتقل کند.

همایش تشکل های 
اقتصادی در اصفهان 

برگزار می شود

سفیر کشورمان در عمان از برقراری پرواز  اصفهان به مسقط 
و بالعکس در آینده ای نزدیک خبر داد.

حجت االسالم و المســلمین محمدرضا نوری شاهرودی در 
حاشیه سفر وزیر امور خارجه کشــورمان به عمان در جمع 
خبرنگاران بیان کرد: قرار است که پرواز اصفهان به مسقط به 

پروازهای بین دو کشور افزوده شود. 

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان تاکنون به 14مقصد 
خارجی پرواز داشته است. 

ســفیر ایران در عمان تصریح کرد: پروازهای بین دو کشور 
به زودی افزایش می یابد به طوری کــه در هفته اخیر پرواز 

بندرعباس به مسقط انجام شد. 
وی با بیان اینکه روابط ایران و عمان روابطی مســتمر، ثابت، 

پایدار و رو به رشــد اســت گفت: به دنبال این هســتیم که 
تســهیالتی را برای رفت و آمد ایرانیان ایجاد کنیم و بناست 
عمانی ها بندر»ســویق«  را به صورت اختصاصی در اختیار 
ایران قرار دهند. نوری شاهرودی اظهارکرد: ما امروز شاهدیم 
که روابط سیاسی در اوج خود قرار دارد و روابط اقتصادی نیز 

روز به روز بهتر می شود.
وی اضافه کرد: وزیران امور خارجه ایران و عمان نیز همواره 
با یکدیگر در مجامع بین المللی، مسائل دوجانبه و منطقه ای 
گفت وگو و تبادل نظر داشــته اند؛ بر این اساس وزیر خارجه 

کشور در مسقط مسائل را بررسی می کنند.
سفیر ایران در عمان خاطر نشــان کرد: وضعیت پیش آمده 
برای برخی کشورهای منطقه و همچنین مسائلی که در شمال 
عراق وجود دارد، همچنین بداخالقی های به وجود آمده در 
برجام و در عین حال مسائل دو جانبه دو کشور، در این دیدارها 
بررسی می شود. نوری شاهرودی تصریح کرد: به دنبال این 
هستیم که تسهیالتی را برای رفت و آمد ایرانیان ایجاد کنیم 
و این مســئله در دیدار وزرای خارجه دو کشور مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 

پرواز اصفهان به مسقط به زودی برقرار می شود

افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
توسط شورای پول و اعتبار به منظور فاطمه کاویانی

تحریک تقاضا نیز نتوانســته رونق را به این بــازار برگرداند. 
کارشناســان اقتصادی معتقدند که سه عامل بیرونی سبب 
شکل گیری این وضعیت شده اســت. کاهش درآمد سرانه 
خانوارها طی سال های اخیر، سود بانکی باال که موجب کاهش 
انگیزه متقاضیان مسکن در خارج کردن سپرده ها از بانک و 
کاهش میل به ســرمایه گذاری در ســاخت و ســاز شده و 
همچنین کاهش فعالیت ها در طرح مسکن مهر، نقش موثری 

در رکود مسکن داشته است. 

بررسی ها نشان می دهد که دولت طی سال های گذشته برای 
رونق بخشی به بازار مســکن مصوباتی را )که حاصل ماه ها 
کار کارشناســی بوده( ارائه داده، اما تاکنون تعدادی از آنها 
به صورت کامل اجرایی نشده است. آمارهای ارائه شده حاکی 
از آن است که این بازار به این زودی قصد خارج شدن از رکود 
را ندارد.بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی 
از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. 
به طوری که به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان اصفهان 500 صنعت کشور وابسته به بخش مسکن 
است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر 

بخش های اقتصادی داشته باشد و در نهایت منجر به رونق در 
صنایع وابسته نیز خواهد شد.کسانی که در صنعت ساختمان 
فعالیت می کنند در پی ایجاد شغل هستند؛ چرا که این کار 
ســود چندانی ندارد.صرف نظر از صحت داشتن یا نداشتن 
سود در ساخت و سازمسکن باید عنوان کرد که این موضوع 
تاثیر مستقیم با زندگی و آینده هر خانواده دارد.  این در حالی 
است که در کنار ساخت و ساز مسکن به صورت انبوه و اولویت 
دادن به آن باید به مسئله ای مهم تر توجه کرد اینکه از ساخت 
و ساز سنتی فاصله گرفته و به سمت ساخت ساختمان های 
با استحکام مناســب وهمچنین با کمترین میزان هدر رفت 
انرژی گام برداشــت؛ چرا که اســتفاده از روش های سنتی 
 سبب شده 35 درصد انرژی مصرفی در ساختمان های کشور

 هدر برود.
کارشناســان حوزه ســاخت و ســاز وانرژی اعتقاد دارند با 
عایق بندی جداره های بیرونی ســاختمان ها می توانیم 15 
درصد از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم و با اصالح ســبک 
زندگی مصرف انرژی را در ســاختمان ها کاهش دهیم که 
به دنبال آن گامی موثر در ارتقای تولید ناخالص ملی داشته 
باشیم که این موضوع یکی از اصول اساسی در ساخت و ساز 
مسکن به حساب می آید. به طوری که در بافت فرسوده شهر 
اصفهان شاهد هستیم ساختمان های تازه ساز هم با کمترین 
میزان توجه به اصول ایمنی ساخته شده اند این در شرایطی 
است که بر اساس قانون، سازندگان موظفند تا مقررات ملی 
و کنترل ساختمان و آیین نامه 2۸00 که موضوع آن طراحی 
مناسب ساختمان ها برای ایمنی در برابر زلزله است را رعایت 
کنند و ناظران ساختمانی بر اجرای مقررات نظارت مناسبی  
داشته باشند.این در شرایطی است که طبق آخرین آمار 27 
میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و تنها 3 میلیون واحد 
مسکونی مقاوم سازی شده در برابر زلزله در ایران وجود دارد 
که ضرورت رسیدگی به این موضوع را بیش از پیش نمایان 

می کند.

اصناف

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

مردم به دلیل کاهش قدرت خرید فقط 
مواد غذایی ضروری را تهیه می کنند

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به کاهش قدرت 
خرید، بسیاری از مردم سعی می کنند فقط مواد غذایی ضروری را 
تهیه کنند و هنگام خرید تنقالت و دیگر خوراکی ها محتاطانه عمل 
می کنند. محمد آقا طاهر در خصوص وضعیت کسب و کار اعضای 
این اتحادیه گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشــور حتی در صنف ما 
که فروشنده مواد اولیه برای یک زندگی هستیم تاثیر گذاشته به 
طوری که در 2 سال گذشــته 300 نفر از اعضای ما یا کسب و کار 

خود را تغییر داده یا به طور کلی تعطیل کرده اند.
وی افزود: موضوع دیگر، مالیات ارزش افزوده اســت. قرار بود در 
نهایت مصرف کننــده این مالیات را بپــردازد در حالی که االن ما 
این مالیات را می پردازیم. به همین دلیل بسیاری از اعضای ما به 
صورت صوری تغییر شغل داده اند و جواز خرده فروشی گرفته اند 

تا از این مالیات معاف شوند.
رییس اتحادیه بنکداران ادامه داد: مشکل دیگر ما حضور بیش از 
اندازه فعاالن همسو با این حوزه است. در ماده ۸6 آیین نامه اصناف 
ذکر شده که حداقل متراژ برای بنکداران مواد غذایی باید 400 متر 
باشــد، اما االن واحدهای 50 متری تحت عنوان دیگر اتحادیه ها 

فعالیت می کنند.

»زاینده رود« بررسی می کند؛

حیات 500 صنعت کشور در گرو رونق ساخت و ساز 

در حالی که هر روز شاهد افزایش و انباشت تقاضا برای تامین نیاز مسکن هستیم، اما به دلیل رکود و کاهش سود 
سرمایه گذاری در این بازار، سرمایه گذاران حاضر به تزریق سرمایه در حوزه ساخت و ساز نیستند و این در حالی 

است که همزمان با افزایش تقاضا، عرضه ثابت مانده است.

بازار

قیمت انواع هدفون

هدفون تسکو 
مدل 5322

  1.100.000
ریال

A1 هدفون نيا مدل

350.000
ریال

هدفون تسکو 
TH 5096N مدل

 330.000
ریال

 اســتانداراصفهان با بیــان اینکــه نماینــدگان مجلس 
باید نسبت به تعدیل و اصالح قوانین مربوط به کاربری زمین 
کشاورزی از طریق مجلس اقدام کنند، گفت: اگر مغایرتی 
در برخی قوانین وجــود دارد باید با رویکرد حل مشــکل 
کشــاورزان احصا و به نمایندگان مجلس بــرای پیگیری 

ارائه شود.
رسول زرگرپور در جلسه بررسی مسائل و مشکالت کاربری 
زمین کشــاورزی اســتان، به پرونده های مربوط به تغییر 
کاربری زمین های زراعی به باغات اشــاره کــرد و  اظهار 
داشت: در این رابطه سه دســته تقاضا وجود دارد که باید 
 با هرکدام براســاس ضوابــط و قوانین موجود رســیدگی 

شود.
وی با بیان اینکه برخی از زمین های زراعی در داخل حریم 
شــهری وجود دارند، افزود: با توجه به اینکه در این مناطق 
به دلیل کاربری شهری تبدیل کاربری زراعی به باغی کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد، شرایطی فراهم شود تا براساس 
ضوابط و چارچوب های موجود نســبت بــه تغییر کاربری 

زراعی به کاربری شهری تصمیم گیری شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه زمین های داخل حریم شهرها 
و محدوده روستاها پتانسیل و ظرفیت تبدیل به باغ ویال را 
دارند، افزود: در خصوص برخی از مستحدثات احکام دادگاه 
صادر شده که الزم االجراســت و باید نمایندگان مجلس و 

شوراها نسبت به این موضوع توجیه شوند.
وی با اشاره به دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین موجود 
در این زمینه افــزود: اولویت اصلی با حفظ مزارع اســت 
ولی اگــر در مناطقی امکان حفظ مزارع وجــود ندارد باید 
تحت ضوابطی برای جلوگیــری از ایجاد گردوغبار و حفظ 
سبزینگی، در خصوص تبدیل مزارع به باغات تسهیل شود.

زرگرپور افزود: باید دســتورالعمل هایی کــه امکان حل 
مشــکل در هیئت دولــت را دارند هرچه ســریع تر احصا 
 شــوند تا با همکاری دیگر اســتان ها پیگیری الزم صورت

 گیرد.

رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
محصوالت کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر از 100 میلیون تن محصوالت کشاورزی تولیدی 
در کشور، حدود 30 میلیون تن آن معادل )30 درصد( 
به ضایعات بخش کشاورزی تبدیل می شود، خاطرنشان 
کرد: با ایجاد ترمینال های سورت و بسته بندی، حداقل 
حدود ۸ درصد این ضایعات در بخش کشاورزی کاهش 
خواهد یافت و متاســفانه در ایران هیچ ترمینال سورت 
و بسته بندی همانند کشــورهای خارجی صادرکننده 
محصوالت کشاورزی، وجود ندارد.وحید دزفولی پیرامون 
ابالغیه اخیر گمرک مبنــی بر اینکه از نیمــه آبان ماه 
صادرات میوه و تره بار تنها در صورت رعایت بسته بندی 
های اســتاندارد مورد نظر ســازمان توســعه تجارت و 
در صورت حمل با کانتینرهای یخچالی و شــناورهای 
ســردخانه دار امکان پذیر اســت، اظهار داشت: در دنیا 
شرکت های صادراتی میوه و محصوالت کشاورزی مجهز 
به ترمینال های جمع آوری، سورت و بسته بندی هستند 
همچنین در این واحدها ماموران قرنطینه و بهداشــت 
بر ســالمت محصوالت غذایی و کشاورزی نظارت دقیق  
دارند.رییس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشــاورزی اصفهان در خصــوص وضعیت 
ترمینال های صادراتی محصوالت کشــاورزی در کشور 

و اســتان اصفهان، تاکید کرد: به جرات تاکید می کنم 
برای رقابت در بازارهای جهانــی نیازمند ترمینال های 
سورت و بسته بندی هستیم.وی با انتقاد بر اینکه هنوز 
زیرساخت های این ابالغیه در کشور و اصفهان مهیا نشده 
است، اظهار داشت: البته شاید در ظاهر برای محصوالت 
کشاورزی صادراتی خود برخی اســتانداردها را تعریف 
کنیم و به بیانی دیگر این دستور بازار کاری برای برخی 
شرکت های استاندارد جهت دادن مجوز به ازای دریافت 
هزینه ای باشد که با این اقدام صادرکننده گواهی مورد 

تایید خود را برای گمرک دریافت خواهد کرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

کاهش ۸ درصدی ضایعات بخش کشاورزی با ایجاد بسته بندی

با مسئوالن

استاندار اصفهان خواستار شد؛

ضرورت تعدیل و اصالح قوانین کاربری زمین های کشاورزی در مجلس

قیمت میوه و تره بار از اواخر فصل تابستان تاکنون ثابت مانده 
اســت و ورود میوه های فصل پاییز آرامش بازار میوه و تره بار 
را به هم نزده و تغییر قیمت محسوســی در این بازار مشاهده 

نشده است.
 بر اســاس آخرین تغییرات قیمتی اعالمی از سوی سازمان 

میادین اصفهان، قیمت برخی از اقالم میوه به شرح زیر است:

هر کیلو آناناس درجه یک 11 هزار تومان، انبه یک رگ 3 هزار 
تومان، آلو شابلون 2 هزار و 500 تومان، خربزه مشهدی هزار 
تومان، بالل بومی یک هزار و 200 تومان، بالل مکزیکی 2 هزار 
تومان، انگور ســیاه 3 هزار تومان، انگور بی دانه 4 هزار تومان، 
انگور مهره یک هزار و 500 تومــان، انگور بی دانه قرمز 9 هزار 
تومان، خرما زاهدی 3 هزار و 600 تومان، خربزه گرمسار یک 

هزار و 700 تومان، گالبی 9 هزار تومان و شلیل شمس 3 هزار 
و 500 تومان. 

گفتنی است به دلیل عرضه بیشتر هلو در سال جاری، قیمت 
این محصول با افت ارزش نســبت به ســال گذشــته همراه 
 بود و کمبودی از بابت ایــن محصول در بازار میــوه و تره بار 

دیده نشد. 
بر همین اساس قیمت هر کیلو هلو 3 هزار تومان و هر کیلو هلو 

انجیری 2 هزار و 700 تومان تعیین  شده است.

ثبات قیمت در بازار میوه و تره بار اصفهان
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اسدا... گرجی زاده، مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: با هدف 
تجهیز کتابخانه های زندان های استان، ســه هزار و 500 جلد کتاب 

در دو نوبت از سوی مدیریت کتابخانه هنر اصفهان شناسی اهدا شد.
کشانی مســئول کتابخانه هنر اصفهان شناســی، با اشاره به نیازهای 
فرهنگی مددجویان در زندان ها گفت: کتاب و مطالعه برای مددجویان 
در بندها می تواند اثرات مخرب را پاک و زمینه زندگی ســالم را ایجاد 

کند.
وی افزود: تحول فرهنگی و ایجاد بستری مناسب برای بازگشت مددجو 
به آغوش اجتماع و خانواده، کار دشوار و مهمی است که تنها با فعالیت 
زندان ها امکان پذیر نیســت و باید تمام دستگاه های فرهنگی در این 

زمینه دخیل شوند.

»جعبه ابزار نظریه«، به طور خالصه مفاهیم اساسی در علوم انسانی، علوم 
اجتماعی و هنر را در دســترس خوانندگان کتاب قرار می دهد. عباس 
لطفی زاده و مرتضی خوش آمدی، مترجمان ایــن کتاب، آن را جعبه 
ابزاری نظری برای مداخله در فرهنگ های معاصر و فرصتی برای آزمون 

در متن پرهیاهوی زندگی امروز می دانند.
این کتاب شامل ۱۳ فصل با چنین عناوینی است: »چرا نظریه؟«، »مولف 
و اقتدارش«، »خوانش«، »سوبژکتیویته«، »فرهنگ«، »ایدئولوژی«، 
»تاریخ«، »فضا/زمان«، »پساها«، »تفاوت ها«، »زندگی«، »طبیعت« 

و »عاملیت«.    
جعبه ابزار نظریه در ۳5۲ صفحه و با قیمت ۲۲ هزار تومان توسط نشر 

ققنوس به چاپ رسیده است.

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد:

اهدای سه هزار و 500 
جلد کتاب به زندان ها 

توسط نشر ققنوس؛

 »جعبه ابزار نظریه« راهی 
بازار کتاب شد

پردیسسینماییچهارباغمیزباندوفیلممیشود
فیلم »ماالریا« به کارگردانی پرویز شهبازی که به عنوان یکی از ده نماینده احتمالی ایران در 
اسکار ۲0۱۸ انتخاب شده بود و »ایتالیا ایتالیا« ساخته کاوه صباغ زاده، از امروز در پردیس 

سینمایی چهارباغ اکران خواهد شد.

به همت فیلم ساز اصفهانی انجام 
شد؛

راهیابی »ُمردگی« به 
جشنواره بین المللی فیلم 

کوتاه تهران

»ُمردگی« فیلمی اجتماعی  است که به معضالت زندگی یک پاکبان و همســر او می پردازد. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »پاکبان و همسرش در شرایطی 
غیرمتعارف باهم مردگی می کنند.«

سعید افسر که خود تدوین و طراحی صحنه این فیلم را انجام داده، دانش آموخته رشته سینماست و عالوه بر تولید چندین فیلم کوتاه و مستند، مسئولیت های مختلف 
هنری و داوری چندین جشنواره را برعهده داشته است. موســیقی و صداگذاری فیلم »مردگی« برعهده سروش عادل نژاد و فیلم برداری آن نیز برعهده  محمدصادق 

داوری بوده است.
از دیگر عوامل این فیلم می توان به ابراهیم حاجی حیدری، ندا ربانی فر، اهلل مراد خوانساری و ساغر رحمتی به عنوان گروه بازیگران، محمدامین خواجه به عنوان دستیار 

کارگردان و برنامه ریز، محمدرضا سرخی به عنوان مدیر تولید و بمانی دانش خمامی به عنوان مشاور پروژه اشاره کرد.
گفتنی است سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲5 تا ۳0 مهرماه سال جاری  به دبیری سیدصادق موسوی برگزار می شود.

جهان خونریز بنیاد است، هشدار!
بازیگر مرد سینمای ایران با انتشار شــعری از موالنا بیدل دهلوی 
به مناسبت فرا  رســیدن ایام ســوگواری امام حسین)ع(، صفحه 

اینستاگرام خود را به روز کرد.
علی دهکردی نوشت: 

جهان خون ریز بنیاد است، هشدار! سرسال، از محرم آفریدند. 
موالنا بیدل دهلوی

اینستاگردی

چهره ها

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

تصویب طرح مرمت و بازسازی 
پایه های کاخ جهان نما

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان اظهار داشت: طرح مرمت و بازسازی 
پایه های کاخ جهان نما توسط یکی از 
متخصصان و پیشکسوتان معماری 
و طراحی اصفهان تهیه شد و در 
شورای فنی اســتان اصفهان و 
سازمان میراث فرهنگی کشور 

به تصویب رسید.
فریــدون الهیــاری با اشــاره به 
ضرورت ساماندهی فضایی در طرح 
احیای پایه هــای کاخ جهان نما، تصریح 
کرد: درصدد برنامه ریزی به این منظور هستیم که مشخص کنیم 
کاخ جهان نما در چه ابعــاد و با چه فرم و شــکلی باید در ورودی 
خیابان چهارباغ عباســی ساخته شود؛ اما بســیاری از سازه های 
معماری و کاربری های موجود پیرامــون این کاخ، در دوره ای که 
این کاخ ساخته شده است، وجود نداشته و طبیعی است که ایجاد 
این کاخ از نظر فضایی شرایط جدیدی را ایجاد کند؛ در این صورت 

باید ساماندهی فضایی پیرامون این کاخ نیز در نظر گرفته شود.
الهیاری خاطرنشان کرد: در رابطه با احیای پایه های کاخ جهان نما 
اختالف دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که اگر طرح بازسازی 
کاخ جهان نما در ورودی خیابان چهارباغ کنونی با شــرایط فعلی 
ایجاد شود، اساسا به لحاظ ســیما و منظر کالبدی اختالالتی به 
وجود خواهد آمد که باید آن را با ساماندهی فضایی برطرف کرد که 

این موضوع نیازمند تصمیم گیری های بیشتر است.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان در پایان بیان داشت: طرح احیای پایه های کاخ جهان نما 
)دولتخانه صفوی( احتمال دارد تا پایان سال جاری به اتمام برسد 
که این امر نیازمند تبیین چگونگی پیاده سازی برنامه های عملیاتی 

طرح است.

 شرط و شروط چاووشی 
برای رسانه ملی

محسن چاووشــی که این روزها با ســریال پرطرفدار شهرزاد سر 
زبان ها افتاده و حواشی زیادی در اطراف 
خود دارد، بعــد از بگومگوهای چند 
هفته پیش با ســینا ســرلک، در 
صفحه اینستاگرام خود واکنش 
تند و تیزی درخصــوص اعالم 
خبر همکاری اش با سریال هاتف 
نشان داد و اعالم کرد که تا منش 
اهالی تلویزیون تغییر نکند، با رسانه 
ملی همــکاری نخواهد کــرد. نعمت 
چگینی تهیه کننده »هاتف« اعالم کرد: »به 
دالیل مختلفی تصمیم گرفته شد که با آقای چاووشی در این پروژه 
همکاری نداشته باشیم. همچنین هنوز برای انتخاب خواننده بعدی 
که قرار است در این پروژه با ما همکاری داشته باشد، به نتیجه قطعی 
نرسیده ایم.« سریال »هاتف« به کارگردانی داریوش یاری قرار بود در 
دهه اول محرم از شبکه یک سیما پخش شود که روند پیشرفت فیلم 
براساس زمان بندی جلو نرفت و به مرحله پخش نرسید. عوامل این 
مجموعه همچنان در حال تصویربرداری مراحل نهایی این مجموعه 

هستند و قرار است »هاتف« در نیمه دوم محرم پخش شود.

به مناسبت هفته فیلم برزیل صورت می گیرد؛

 حضور کارگردان برزیلی 
در سه شهر  ایران

روز شــنبه ۱5مهرماه، افتتاحیه هفته فیلم برزیل با حضور سفیر 
برزیل، سفرای برخی دیگر از کشورها، مدیران سینمایی و هنرمندان 

در خانه هنرمندان برگزار می شود.
روبرتو برلینر کارگردان۶0ساله برزیلی قرار است در هفته فیلم برزیل 
در غالب کارگاه های آموزشی در سینماهای هنر و تجربه سه شهر 

تهران، اصفهان و شیراز حضور پیدا کند.
برنامه های هفته برزیل در سینما ســوره اصفهان از ۱5 تا ۲۱ مهر 
ماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ به استثنای دوشنبه ۱۷ مهر اکران خواهد 
شد. این ویژه برنامه در روز دوشــنبه ۱۷ مهر ماه از ساعت ۱۷ الی 

۲۱ برگزار می شود.

در شهر

به میزبانی کتابخانه مرکزی؛

همایش یافته های باستان شناسی 
محوطه استرک برپا می شود

همایش »یافته های باستان شناسی محوطه استرک«  
از ســوی مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل، وابسته 
به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، با 
سخنرانی »محسن جاوری« رییس اداره میراث فرهنگی 
کاشان و سرپرســت هیئت باســتان شناسی محوطه 
استرک و جوشقان، فردا از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کتابخانه 

مرکزی شهرداری اصفهان برگزارمی شود.
همچنین نمایشــگاهی از یافته های محوطه استرک 
و جوشــقان تا ۱۷مهرمــاه در موزه هنرهــای معاصر 
اصفهــان برپاســت و عالقه منــدان بــرای بازدید از 
این نمایشــگاه می توانند از ســاعت ۹ تــا ۱۴ به موزه 
 هنرهای معاصــر واقع در خیابان اســتانداری مراجعه

 کنند.

خانه خورشید، میزبان بررسی 
رمان »کشتن« می شود

جلسه نقد و بررسی رمان »کشتن« نوشته علی فاطمی 
با حضور این نویسنده، فردا در »خانه خورشید« برگزار 

می شود.
کانون داستان نویسی »بهانه روایت« با همکاری موسسه 
فرهنگی ادبی خانه خورشید، اقدام به برگزاری جلسه ای 

برای نقد و بررسی رمان »کشتن« کرده است.
علی فاطمی، نویســنده اصفهانی این کتاب که پیش از 
این مجموعه داستان »در هوای دور دست ها« را منتشر 
کرده، در این کتاب که اولین تجربه رمان نویسی اوست، 
به ماجرای عشــق و خشــونت در یکی از خانواده های 

مهاجر بختیاری در اصفهان می پردازد.
این کتاب بهار ۱۳۹۶ از سوی نشــر »ثالث« وارد بازار 
کتاب شده و پشــت جلد آن نوشته شده است: »عشق، 
جنون، سرکشی و انزوا رمان کشــتن را پدید آورده اند؛ 
رمانی که نمی توان ناتمامش گذاشــت و رویدادهایی 
که نمی توان چشم بر آنها بست و با نادیده گرفتنشان از 
میانشان برداشت.« علی فاطمی، نویسنده این کتاب، ۱۳ 
مهر ماه به خانه خورشید می آید تا در حضور منتقدانی 
چون محمد رضا گودرزی و سیاوش گلشیری، شاهد نقد 

و بررسی »کشتن« باشد.
عالقه مندان برای شــرکت در این برنامــه می توانند 
فردا رأس ســاعت ۱۶:۳0 به خانه خورشــید واقع در 
 خیابان آبشــار اول، روبه روی خانه هنرمندان مراجعه 

کنند.

چه خوش گفت محتشم کاشانی که » باز این چه شورش 
است که در خلق عالم اســت« با آمدن محرم دل ها بازهم 
شور حسینی گرفت، ایران در این روزها حال و هوایی دیگر 
داشــت و مردم با تمام وجود دل های خود را آماده محرم 
کردند؛ اما محرم امســال متفاوت تر از دیگر سال ها بود به 
این دلیل که یکی از یاران حسین بن علی)ع( پس از ۱۴00 

سال بدون سر به وطن بازگشت.
با فرارسیدن ماه عزا و شور حسینی، دل ها همه کربالیی 
شده است. به نقل از بسیاری از بزرگان، ماه محرم تنها برای 
عزای حسینی نیست؛ که برای حسینی شدن باید معرفت 
حسینی داشت. جوانان حسینی ما باید بدانند پس از ۱۴00 

سال چگونه همچون پدران و نیاکان خود حسینی باشند.
در این زمینه گفت وگویی با غالم عباس آرزومند، مداح و 
پیر غالم حضرت سیدالشــهد)ع(ا انجام شده که در ادامه 

می خوانید:
حسینی شدن به چه معناست و  چه اتفاقی سبب 

ورود شما به این مسیر شد؟
 این سوال تنها در یک کالم خالصه می شود: حسینی شدن 

به معنای »خدایی شدن« است.
اینکه ما وارد این وادی شــدیم، خواســت خداوند بوده و 
اگر خداوند نخواهد، کسی وارد این مسیر نمی شود، امام 

حسین)ع( نیز همین راه را انتخاب کرده بود و باید دانست 
برای این راه باید از همه چیز گذشت؛ همچون موالیمان 

حسین بن علی )ع( باید از همسر و فرزندان نیز گذشت.
برکت وجود امام حسین)ع( را در زندگی خود چگونه 

می بینید؟
برکت وجود امام حســین )ع( را در زندگی خودم با همه 
وجود حس کردم. بنده، همه هســت و نیســت خود را از 
اهل بیت)ع( دیدم، کرامات این خاندان زیاد است و انسان 
هر کجا در زندگی به بن بست رســید تنها به واسطه اهل 
بیت)ع( می تواند از بن بست خارج شود و به طور قطع برکت 
وجود ائمه و امام حسین)ع(، هم در این دنیا و هم در آن دنیا 

در زندگی موثر است.
چه تالشی باید کرد تا زندگی حسینی شود و »اللهم 
اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات 

محمد و آل محمد« به تحقق برسد؟
باید ســیره اهل بیت)ع( را در زندگی پیــاده کنیم، مرام 
و خصلت آنهــا را در زندگی رعایت کنیم، ایــن راه را باید 
خالص رفت و اگر خالص رفتیم نتیجــه آن را می بینیم و 
با چشم پوشی از این دنیا، به لذت اخروی که در انتظارش 

هستیم، دست می یابیم.
حس و حال روضه خوانی در زمان بســته بودن راه 

کربال به چه صورت بود؟
ما عطش بسیاری در آن زمان داشتیم و االن نیز از شدت 
آن کم نشده و با تمام سلول های بدن این مسئله را حس 
کردیم، االن که راه باز شده و توانستیم به کربال برویم کمی 
دلمان آرام شده، بنده خودم نظر بر این دارم که هر سال به 

پابوس سید الشهدا)ع( بروم.
برکت حضوری ایشــان در زندگی بسیار اســت و ثواب 
زیارتشان بســیار بوده و همان طور که گفتم در این مسیر 

باید خلوص نیت داشت.
 نظرتان درباره هیئت های امروزی چیست؟

بنده سبک سنتی می خوانم و بسیاری از سبک های امروزی 
شاید بسیاری از جوانان را جذب کند اما بهتر از این می توان 
کار کرد، معایب این سبک ها شاید این باشد که برخی از 
بیرون خط می گیرند و رهبر معظــم انقالب نیز تاکید بر 
اشعار والیی دارند و شیعه انگلیســی را نیز در این مسئله 

مطرح کردند.
شاید برخی جوانان خام باشند و گول آنها را بخورند ولی 
ما باید حواسمان باشــد که چنین جریاناتی در اعتقادات 

جوانان نفوذ نکند.
شیرین ترین خاطره ای که از دســته عزاداری و 

شب های محرم دارید، چیست؟
خاطرات بسیاری دارم و زمانی که وارد این دستگاه بشوید 

فقط خاطره است که در ذهنتان ثبت می شود.
چه چیزی سبب همدل شــدن مجلس عزاداری با 

مداح می شود؟
خلوص نیت در این مســئله تاثیر بســیاری دارد، مداح و 
منبری نباید به دنبال پول باشــد و اگر دل خالص باشــد 
خداوند حزنی در صدا قرار می دهد که دل مردم را بلرزاند، 
برخی شاید گول این دنیا را بخورند و افکاری دیگر داشته 

باشند که این مسئله در دستگاه ائمه)ع( درست نیست.
بزرگان، مسئوالن و پیر غالمان برای تربیت جوانان 

حسینی چه باید بکنند؟
این وظیفه ماســت و همــه باید برای خــود جایگزینی 
تربیت کنیم، پیر غالمان مدتی بیش نیســتند و نســلی 
باید بیاید که ایــن راه را ادامه دهد، باید بــه هر طریقی 
حتی با برخی ســبک های امروزی که در صحبت ها هم 
به آن اشاره شــد، جوانان را ابتدا وارد این جریان کنیم و 
 به مرور زمان آنها را همچون پدران خود حســینی تربیت 

کنیم.

کافه سینما 

جشنواره

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشــرفت اسالمی در مجمع 
فرهنگی اسالمی شهید دکتر مفتح، با تاکید بر اینکه  امروزه 
هیچ ارتباطی بین مســجد و زندگی مردم وجود ندارد، ابراز 
داشت: از اداره میراث فرهنگی اصفهان گالیه دارم؛ درست 
است که برخی از مساجد اصفهان در فهرست میراث فرهنگی 
به ثبت رســیده اند و بایــد از آنها مواظب شــود، ولی مدل 
مواظبت نباید به گونه ای باشد که این مساجد تعطیل شوند.

حجت االســالم علی کشــوری با بیــان اینکه بــه منظور 
بازگرداندن هویت اصلی مساجد ضروری است که همچون 
گذشته هیئات مذهبی، جامعه القرآن، آموزش طب اسالمی، 
کالس های درسی و آموزشی و... در مساجد تشکیل شوند، 
ابراز داشــت: با این روند می توان ارتبــاط زندگی مردم با 
مســاجد را افزایش داد. وی در ادامه، مهم ترین ویژگی یک 
حاکم اسالمی را زندگی زاهدانه بیان کرد و گفت: اگر حاکم 
اســالمی مردم را به آخرت دعوت می کنــد باید به گونه ای 

زندگی کند که نشان دهد دنیا برای او ارزشی ندارد.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اســالمی، در ادامه 
با اشاره به اینکه ذات مدرنیته با اســالم در تضاد و تعارض 
است، تصریح کرد: دولت مدرن اصطالحی بی مفهوم است و 

مسئوالن نباید این اصطالح را مورد تاکید قرار دهند.

وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی تشــکیل شد تا راجع 
به منزلت امامان معصوم)ع( صحبت شده و جایگاه شان به 
آنها برگردانده شود، ابراز داشــت: باید توجه داشته باشیم 
که چنانچه از جایگاه منزلت امام معصوم)ع( دفاع کردیم به 
درک عاشورا خواهیم رسید. حجت االسالم کشوری با بیان 
اینکه امام معصوم )ع( در اداره جامعه جایگاه و منزلتی دارد و 
چون شناخت کافی از امام)ع( نداریم  طور دیگری جامعه را 
بررسی می کنیم، افزود: وقتی از الگوهای غربی جامعه شناسی 
برای تحلیل جامعه استفاده می کنیم یعنی جامعه را بدون 
امام)ع( تحلیل کرده ایم و این بزرگ ترین ظلم در حق امام 

معصوم)ع( است.

کارشناس مذهبی در جمع عزاداران حسینی در هیئت 
اوالد الحسین)ع( اصفهان با بیان اینکه شجاعت یکی از 
ویژگی های بارز امام حسین)ع( بوده است اظهار داشت: به 
فرموده پیامبر اکرم)ص( امام حسین)ع(، امام شجاعت، 

عزت و دریای علم و شرف است.
حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی تصریح کرد: ۴ نوع 
شجاعت وجود دارد: شجاعت نظامی، اخالقی، اجتماعی 

و سیاسی.
این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: شجاعت نظامی 
به معنای شجاعت در میدان جنگ است که در کربال یک 
جنگ نابرابر میان لشکر یزید و امام حسین)ع( به وجود 

آمد.
وی با بیان اینکه شجاعت یک صفت ذاتی بوده و بخشی از 
آن اکتسابی است بیان کرد: شجاعت اخالقی قسم دیگری 
از شجاعت است که به خلقیات و روحیات انسان ها مربوط 

می شود.
رفیعی با بیان اینکه شجاعت اخالقی به معنای صداقت 
و تحمل است خاطرنشــان کرد: اگر جایی انسان متضرر 
شــود و دروغ نگوید، نشان دهنده شــجاعت اخالقی در 

آن فرد است.

وی شجاعت اجتماعی را دیگر قسم شجاعت بیان کرد و 
گفت: شجاعت اجتماعی یعنی یک فرد در جامعه تحمل 
پذیرش و شنیدن صحبت های اقشار مختلف جامعه و هر 
حزبی را داشته باشد که در وجود گرانبار پیامبر اکرم )ص( 

و ائمه اطهار)ع( این ویژگی به وفور یافت می شود.
این سخنران مذهبی اظهار داشت: متاسفانه امروزه تمام 
مشاجرات بر سر مسائل دنیوی بوده و امور دینی مغفول 
مانده است. وی گفت: شجاعت، قدرت پذیرش شکست 
است و شجاع اجتماعی باید در جامعه قدرت تحمل داشته 
باشد. شجاعت سیاسی به معنای قدرت حق گویی است که 

چهارمین قسم شجاعت محسوب می شود.

کارشناس مذهبی:

تمام مشاجرات امروزه بر سر مسائل دنیوی است

دیدگاه
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی:

بازگرداندن هویت اصلی مساجد ضروری است

مداح و پیر غالم حضرت سیدالشهدا )ع(:

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 1395/11/16 مورخ   139560302027015148 شماره  راي   -1
باقر آرايش گر فرزند عبداله بشماره شناسنامه 29 صادره از کوهپايه 
بشماره ملي 5659511317 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12609 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 165/43 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

 1396/01/15 مورخ   139660302027000372 شماره  راي   -2
شناسنامه 2786  بشماره  ابراهيم  سيد  فرزند  فاطمي   کمال  سيد 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1286675650 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/02/10 مورخ   139660302027001362 شماره  راي   -3
شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  الدشتي  باب  کرباسي  اصغر  علي 
1001 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286329558 در پنج دانگ 
از قطعه  مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
زمين پالک 4039 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 199/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

 1396/02/10 مورخ   139660302027001366 شماره  راي   -4
از  اشرف نصراصفهاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 73 صادره 
اصفهان بشماره ملي 1290068186 در يکدانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4039 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

199/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/02/17 مورخ   139660302027001674 شماره  راي   -5
صادره   250 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  زيدي  شاه  حسن 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1287640151 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 92/47 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/02/17 مورخ   139660302027001678 شماره  راي   -6
فاطمه ترابي زيارتگاهي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 852 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1287713319 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 92/47 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/04/18 مورخ   139660302027004259 شماره  راي   -7
اصغر توکلي فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 1 صادره از کوهپايه 
بشماره ملي 5659770312 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9564 فرعي از اصلي 15190 
مترمربع.   132/87 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/04/18 مورخ   139660302027004265 شماره  راي   -8
208 صادره  شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  الهي  حبيب  عليرضا 
از  مشاع  دانگ  چهار  در  ملي 1291369325  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ 
پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 68/78 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي امير 

جوکار سمسوری.
 1396/04/18 مورخ   139660302027004271 شماره  راي   -9
صادره   11908 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  صابري  فريبا 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1283820978 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ 
پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 68/78 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي امير 

جوکار سمسوری.
10- راي شماره 139660302027004385 مورخ 1396/04/20 
 50 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  فرزند  پوده   عمراني  مهدي 
صادره از قمشه بشماره ملي 5129907752 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
طي  خريداري  مترمربع.   158/51 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
11- راي شماره 139660302027005163 مورخ 1396/05/08 
از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  اسماعيل  فرزند  محمدي  احمد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291257225 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 252 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/81 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027005210 مورخ 1396/05/08 
از  صادره   29 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  تحسيري  حميد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1286905397 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11517 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/01 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027005211 مورخ 1396/05/08  
از  صادره   29 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  تحسيري  حميد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1286905397 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11517 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/14 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027005212 مورخ 1396/05/08 
از  صادره   29 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  تحسيري  حميد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1286905397 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11517 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 65/62 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027005218 مورخ 1396/05/08 
 7950 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  مطلق  رحماني  محمدعلي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283781298 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11517 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/16 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد رضا زمانی سليمی 

فرزند عبداله .
16- راي شماره 139660302027005236 مورخ 1396/05/09 
 1 شناسنامه  بشماره  عبدالکريم  فرزند  پوده  حقيقي  محمدعلي 
صادره از سميرم سفلی بشماره ملي 5129788877 در ششدانگ 
زمين پالک 171  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
160 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محی الدين کاشفی .
17- راي شماره 139660302027005610 مورخ 1396/05/17  
صادره   6678 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  تاب   جهان  رضا 
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1283768550 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 13025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226/59 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027005616 مورخ 1396/05/17 
ايران گلي خوراسگاني فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 37 صادره 
از  مشاع  يکدانگ  در   1291280774 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 13025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226/59 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027005928 مورخ 1396/05/23 
مريم عابدي فرزند مسيح بشماره شناسنامه 245 صادره از اصفهان 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1289387702 ملي  بشماره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/5 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عباس کردگاری فرزند شعبان .
20- راي شماره 139660302027005930 مورخ 1396/05/23 
ناصر محمدي  فرزند امير حمزه  بشماره شناسنامه 184 صادره از 
سميرم بشماره ملي 1209621703 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/5 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عباس کردگاری فرزند شعبان .
21- راي شماره 139660302027005971 مورخ 1396/05/24 
 1026 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  صدرارحامي  رسول 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287821340 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 323 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 152/84 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اکبر و جواد و مهين و فرزين و نگين فاضل.
22- راي شماره 139660302027005976 مورخ 1396/05/24  
 1076 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  صدرارحامي   عباس 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287648411 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 323 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 152/84 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اکبر و جواد و مهين و فرزين و نگين فاضل.
23- راي شماره 139660302027006045 مورخ 1396/05/26 
کاظم  لويمي فرزند ضيغم بشماره شناسنامه 330 صادره از اهواز 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در   1754016278 ملي  بشماره 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 172 
فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
160 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محی الدين کاشفی.
24- راي شماره 139660302027006046 مورخ 1396/05/26 
مهري شمس سوالري فرزند عباس بشماره شناسنامه 133 صادره 
از اهواز بشماره ملي 1755159285 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 172 
فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
160 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محی الدين کاشفی.
25- راي شماره 139660302027006160 مورخ 1396/05/28 
اميد آهن کوب فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 228 صادره 
از اهواز بشماره ملي 1755759932 در ششدانگ يکباب ساختمان 
از  فرعي   5231 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/80 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027006266 مورخ 1396/05/30  
اهواز  از  زارعي فرزند حميد بشماره شناسنامه 590 صادره  مجيد 
بشماره ملي 1754717896 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 

اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027006280 مورخ 1396/05/30 
صادره   1585 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  شجاعي  نسرين 
يکباب  ششدانگ  در   1291543775 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 114 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

150/46 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027006296 مورخ 1396/05/30 
 949 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  جندابه  دوستي  محمد 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283603950 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/37 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زهرا مردانی.
29- راي شماره 139660302027006305 مورخ 1396/05/30  
شناسنامه  بشماره  محمدحسين  فرزند  خوراسگاني  مهتري  سميه 
سه  در   1291521437 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1678
قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
اصفهان ثبت   5 بخش  در  واقع   7208 پالک  زمين  قطعه   از 

 به مساحت 173/2 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027006308 مورخ 1396/05/30 
از  صادره   1479 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  عابدي  يوسف 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291496297 ملي  بشماره  اصفهان 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7208 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/2 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139660302027006333 مورخ 1396/05/31 
ابراهيم طيبي فرزند حسن بشماره شناسنامه 69 صادره از جرقويه 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   5649754306 ملي  بشماره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي 15201  از  فرعي   279

مساحت 122/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027006334 مورخ 1396/05/31 
از  صادره   10 شناسنامه  بشماره  ابراهيم  فرزند  طيبي   اله  امان 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5649883051 ملي  بشماره  اصفهان 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 279 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 122/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027006483 مورخ 1396/06/02 
شناسنامه  بشماره  عبدالرسول  فرزند  شهرضائي  شجاعي  ناصر 
1384 صادره از آبادان بشماره ملي 1816912301 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
34- راي شماره 139660302027006533 مورخ 1396/06/04 
پري اميري محمود صالحي فرزند علي محمد بشماره شناسنامه 
172 صادره از چادگان بشماره ملي 5759492756 در ششدانگ 
 39 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
مترمربع.   163/75 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع 
مرتضی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

مظاهری ارزنانی فرزند غالمعلی .
35- راي شماره 139660302027006587 مورخ 1396/06/05 
 128 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  آئين   رزم  سيدرضا 
ششدانگ  در   1189197294 ملي  بشماره  اردستان  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
اصفهان ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   9560 

 به مساحت 154/83 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027006839 مورخ 1396/06/11 
صادره   105 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  ورزنه  محمدي  فرهاد 
يکباب  ششدانگ  در   5659828000 ملي  بشماره  کوهپايه  از 
 237 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

294/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027006848 مورخ 1396/06/11 
رحمت اله ميرزاخاني فرزند يداله بشماره شناسنامه 4537 صادره 
خانه  يکباب  در ششدانگ  ملي 6609303444  بشماره  برخوار  از 
بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
مع  خريداري  مترمربع.   153/03 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18
و  ميرزاخاني  اله  رحمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه 

احمد کشاورز.
38- راي شماره 139660302027006853 مورخ 1396/06/11 
از  صادره   40 شناسنامه  بشماره  عباسعلي  فرزند  نظري  مسلم 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1189866153 ملي  بشماره  اردستان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   113/14 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027006877 مورخ 1396/06/12 
 4893 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  فشارکي   غالمي  حسين 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287217583 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3736 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/52 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027006878 مورخ 1396/06/12 
صادره   21 شناسنامه  بشماره  جهانبخش  فرزند  آقائي  اصغرعلي 
يکباب  ششدانگ  در   6299826452 ملي  بشماره  گندمان  از 
از  فرعي   2 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
اصلي 12140 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/27 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139660302027006890 مورخ 1396/06/12 
صادره   2996 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  سعادت  طاهره 
مشاع  دانگ  سه  در   5649421935 ملي  بشماره  جرقويه  از 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 

اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه   از 
به مساحت 222/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

 1396/06/12 مورخ   139660302027006892 شماره  42-راي 
از  صادره   2423 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  قيصري  علي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5649415919 ملي  بشماره  جرقويه 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 222/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027006904 مورخ 1396/06/12 
 14405 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  خوراسگاني  مشفقي  اکرم 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283845709 در ششدانگ يکباب 
در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 53/13 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی بابا سبيلو فرزند غفور.

  1396/06/12 مورخ   139660302027006905 شماره  44-راي 
شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگانی  رياضتي  مهرداد 
در   1293452793 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8779
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9661 پالک 
عادي بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   120/72 

 از مالک رسمي خانم عزت الشريعه مهدوی .
45- راي شماره 139660302027006925 مورخ 1396/06/12 
منصوره اليکي فرزند ناصر بشماره شناسنامه 2457 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1283534479 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4039 فرعي از اصلي 15190 
مترمربع.   196/95 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

خريداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139660302027006946 مورخ 1396/06/13 
 34 شناسنامه  بشماره  الدين  شجاع  فرزند  ميرجاني  بهرام 
دانگ  سه  در   5649554803 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
اصفهان ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه   از 

 به مساحت 199/40 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
47- راي شماره 139660302027006947 مورخ 1396/06/13  
منور شمس معاخباز  فرزند محمود بشماره شناسنامه 1050 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1284507866 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/40 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139660302027006950 مورخ 1396/06/13 
 27 شناسنامه  بشماره  اسداله  سيد  فرزند  کراري  اکبر  علي  سيد 
صادره از فريدن بشماره ملي 1159655448 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 126/78 مترمربع. خريداري 
زارعی  علی  محمد  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

هفدانی.
49- راي شماره 139660302027006970 مورخ 1396/06/13 
مرتضي محسني هماگراني فرزند حسن بشماره شناسنامه 1306 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287295851 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي يداله زارعی.
50- راي شماره 139660302027006980 مورخ 1396/06/13 
سرور آقاجاني مادرکاني فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 2 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   5659791743 ملي  بشماره  کوهپايه  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6250 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/5 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027006981 مورخ 1396/06/13 
صادره   1474 شناسنامه  بشماره  يداله  فرزند  صفدريان  مهين 
يکباب  ششدانگ  در   1754265995 ملي  بشماره  اهواز  از 
 1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مترمربع.  210 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 
سليمان  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   

خان ايروانی .
52- راي شماره 139660302027006982 مورخ 1396/06/13 
صادره   32 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  کارپرداز  حيدرعلي 
يکباب  ششدانگ  در   5649566267 ملي  بشماره  جرقويه  از 
 20 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  کارگاه 
مترمربع.  380 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 
عباس  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   

نيکخواه حبيب آبادی .
53- راي شماره 139660302027006983 مورخ 1396/06/13 
اسماعيل چنگانيان خوراسگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 9316 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283795035 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/28 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027007004 مورخ 1396/06/13 
محمدعلي عابدي خوراسگاني فرزند حسين علي بشماره شناسنامه 
1339 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291541314 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 
مترمربع.   119/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس باللی 

فزوه.
 1396/06/13 مورخ   139660302027007005 شماره  55-راي 
طيبه اکبري نيسياني فرزند قاسم بشماره شناسنامه 3553 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1287151566 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
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56- راي شماره 139660302027007025 مورخ 1396/06/14 
از  صادره   42 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  حاتمي  رقيه 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5649919917 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   12135 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87/50 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فخری خشتی .
57- راي شماره 139660302027007045 مورخ 1396/06/14 
از  صادره   896 شناسنامه  بشماره  اكبر  فرزند  پورميري  بدري 
يکباب  ششدانگ  در   1287616321 ملي  بشماره  اصفهان 
واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مترمربع.   189/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
58- راي شماره 139660302027007062 مورخ 1396/06/14 
 257 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  خوراسگاني  رمضانيان  اكبر 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291579184 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8833 واقع در 
خريداري  مترمربع.   150/96 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
59- راي شماره 139660302027007068 مورخ 1396/06/14 
شناسنامه  بشماره  اله  فيض  فرزند  شهرضائی  عطائی  احمدرضا 
ششدانگ  در   2296083862 ملي  بشماره  شيراز  از  صادره   295
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12546 
مترمربع.  121/04 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 
 خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا 

خنده .
60- راي شماره 139660302027007070 مورخ 1396/06/14 
از  صادره   17 شناسنامه  بشماره  ناصر  فرزند  خالقي  مسعود 
يکباب  ششدانگ  در   1199621031 ملي  بشماره  شهرضا 
واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مترمربع.   250/04 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027007071 مورخ 1396/06/14 
بشماره شناسنامه 28 صادره  فرزند سيدجواد  سيد شاپور طاوسي 
از جرقويه بشماره ملي 5649622612 در ششدانگ يکباب خانه 
اصلي  از  از قطعه زمين پالک 8 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 256/32 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10354

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
62- راي شماره 139660302027007072 مورخ 1396/06/14 
از  صادره   66745 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  طحان  حميد 
انبار  يکباب  ششدانگ  در   1281768138 ملي  بشماره  اصفهان 
از  فرعي   173 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/26 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139660302027007074 مورخ 1396/06/14 
 138 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  خودسياني  محمدرضا 
ششدانگ  در   1129540431 ملي  بشماره  فريدونشهر  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
9173 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 147 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139660302027007077 مورخ 1396/06/14 
صادره   104 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  آموز  مهر  احمد 
يکباب  ششدانگ  در   1291394508 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 7897 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027007103 مورخ 1396/06/15 
 18219 شناسنامه  بشماره  اله  فرج  فرزند  گشيري  زارعي  سعيد 
ششدانگ  در   1283883856 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 اصلي  از  فرعي   34 پالک 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   165/45 مساحت  به   اصفهان 
و  زارعی  و صديقه  زارعی  بهرام  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

عفت زارعی و جعفر علی زارعی .
66- راي شماره 139660302027007183 مورخ 1396/06/20 
ولي طنازي فرزند پرويز بشماره شناسنامه 3179 صادره از اليگودرز 
بشماره ملي 4171559332 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   110/25 مساحت  به  اصفهان 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس علی تقی زاده .
67- راي شماره 139660302027007184 مورخ 1396/06/20 
علي اصغر صبوري  فرزند پرويز بشماره شناسنامه 27 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1199795161 ملي  بشماره  شهرضا 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 117 فرعي از اصلي 
 183/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15192

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027007193 مورخ 1396/06/20 
زهرا بنائي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1542 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286974895 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6214 فرعي از اصلي 15190 
مترمربع.   183/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139660302027007195 مورخ 1396/06/20 
از  شناسنامه 14 صادره  بشماره  كريم  فرزند  عبدالهي  عبدالرحيم 
يکباب ساختمان  بشماره ملي 2411317166 در ششدانگ  آباده 
از  فرعي   249 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 22/92 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027007204 مورخ 1396/06/20 
از  صادره   386 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  پور  پنجه  لطيفه 
نيم دانگ مشاع  اصفهان بشماره ملي 1287418600 در يک و 

از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 26/92 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
71- راي شماره 139660302027007207 مورخ 1396/06/20 
اصغر پنجه پور فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 250 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1286550841 در چهار و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 26/92 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139660302027007208 مورخ 1396/06/20 
صغري غالمي فرزند اكبر بشماره شناسنامه 225 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1283924102 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 343 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 237/21 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيد 

جعفر ربيعی .
73- راي شماره 139660302027007209 مورخ 1396/06/20 
اصغر غالمي سمسوري فرزند حسن بشماره شناسنامه 170 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1283923556 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 343 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 237/21 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سيد جعفر ربيعی .
74- راي شماره 139660302027007215 مورخ 1396/06/20 
صادره   121 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  ترابي  علي  محمد 
از  دانگ مشاع  در چهار  ملي 1287854257  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 277 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 137/65 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027007218 مورخ 1396/06/20 
 14 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  زيارتگاهي  ترابي  مهري 
دانگ  دو  در   1199620246 ملي  بشماره  شهرضا  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
واقع   15201 اصلي  از  فرعي   277 پالک  زمين  قطعه  از 
مترمربع.   137/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027007229 مورخ 1396/06/21  
از  صادره   67 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  جان   آهن  عباس 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1199809004 ملي  بشماره  شهرضا 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 4 فرعي از اصلي 10237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 150/39 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027007230 مورخ 1396/06/21 
صادره   29 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  جان  آهن  محمدعلي 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1199782270 ملي  بشماره  شهرضا  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 4 فرعي از اصلي 10237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 150/39 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
78- راي شماره 139660302027007231 مورخ 1396/06/21 
صادره   75 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  جان   آهن  حسين 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1199797324 ملي  بشماره  شهرضا  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 4 فرعي از اصلي 10237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 150/39 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
79- راي شماره 139660302027007245 مورخ 1396/06/21 
سيدمجيد سجادي فرزند سيدعبدالرسول بشماره شناسنامه 1723 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283039885 در يکدانگ مشاع 
از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی و دامداری احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
80- راي شماره 139660302027007246 مورخ 1396/06/21 
شناسنامه  بشماره  سيدعبدالرسول  فرزند  سجادي  سيدابوالفضل 
در   1281016675 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   59227
و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از  مشاع  يکدانگ 
واقع  زمين پالک 30  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  دامداری 
مترمربع.   215097 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
81- راي شماره 139660302027007247 مورخ 1396/06/21 
شناسنامه  بشماره  سيدعبدالرسول  فرزند  سجادي  سيدمحمدرضا 
در   1292823461 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   11378
و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از  مشاع  يکدانگ 
واقع  زمين پالک 30  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  دامداری 
مترمربع.   215097 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
82- راي شماره 139660302027007248 مورخ 1396/06/21 
بشماره  سيدمصطفي  فرزند  جوني  سجادي  سيدعبدالرسول 
در  ملي 1289879834  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 23 صادره 
يکدانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی و دامداری 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 
طي  خريداري  مترمربع.   215097 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
83- راي شماره 139660302027007249 مورخ 1396/06/21 
نصرت جواني جوني فرزند حسين بشماره شناسنامه 60 صادره از 
نيم دانگ مشاع  اصفهان بشماره ملي 1289994838 در يک و 
از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی و دامداری احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
84- راي شماره 139660302027007250 مورخ 1396/06/21  
شناسنامه  بشماره  سيدعبدالرسول  فرزند  جوني  سجادي  عشرت 
1932 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283042789 در نيم دانگ 

احداثي  دامداری  و  زمين مزروعی  از ششدانگ يک قطعه  مشاع 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139660302027007260 مورخ 1396/06/21 
غالمرضا رحيمي خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 125 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373111 در 50 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8895 و   8894 پالک  زمين 

مساحت 296/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
86- راي شماره 139660302027007264 مورخ 1396/06/21 
عفت اسماعيل ارداجي فرزند علي بشماره شناسنامه 1136 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291480390 در 22 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 8894 و 8895 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

296/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
87- راي شماره 139660302027007303 مورخ 1396/06/22 
اصفهان  از  7 صادره  شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  اميني  عباس 
بشماره ملي 1291330100 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
 5 بخش  در  واقع   7245 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
ثبت اصفهان به مساحت 183/74 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد آقاجانی و حسين صديقی.
88- راي شماره 139660302027007304 مورخ 1396/06/22 
اصفهان  از  7 صادره  شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  اميني  عباس 
احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1291330100 ملي  بشماره 
 5 بخش  در  واقع   9387 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
ثبت اصفهان به مساحت 41/51 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حيدر علی جاللی زفره ئی .
89- راي شماره 139660302027007323 مورخ 1396/01/30 
 9314 شناسنامه  بشماره  محمد  سيد  فرزند  زهرائي  محمود  سيد 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283795019 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 106 فرعي از 
اصلي 15302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/10 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

بنياد مسکن .
90- راي شماره 139660302027007347 مورخ 1396/06/23 
 3107 ثبت  بشماره  سپاهان  سيمان  كارخانه  كارگزاران  مسکن 
ششدانگ  در   10260234809 ملي  بشناسه  اصفهان  ثبت  محل 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1309/12 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
91- راي شماره 139660302027007349 مورخ 1396/06/23  
نجف علي شيرزادي  فرزند امان اله بشماره شناسنامه 7472 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   3251483846 ملي  بشماره  كرمانشاه  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا امينی .
92- راي شماره 139660302027007366 مورخ 1396/06/23 
سيدمصطفي سليماني عطاآبادي فرزند سيدامرله بشماره شناسنامه 
در   5129779878 ملي  بشماره  سفلی  سميرم  از  صادره   37
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1959 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 160/7 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رحيم زارع.
93- راي شماره 139660302027007367 مورخ 1396/06/23  
فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه  ابوالقاسم حياتي اصفهاني  
642 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286265290 در سه دانگ 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
قطعه زمين پالک 1272 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 151/65 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
94- راي شماره 139660302027007370 مورخ 1396/06/23 
 40184 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  يکدانه  صديقه 
دانگ  سه  در   1280827416 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
واقع   15190 اصلي  از  فرعي   1272 پالک  زمين  قطعه  از 
مترمربع.  151/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

 خريداري طي سند رسمي.
95- راي شماره 139660302027007371 مورخ 1396/06/23  
محمد عکافان خوراسگاني فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 1330 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1293378496 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمين  از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250/66 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حسن رحيمی خيادانی فرزند رحيم .
96- راي شماره 139660302027007374 مورخ 1396/06/23 
صادره   3131 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  شفيعيون   مريم 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288238630 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250/66 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حسن رحيمی خيادانی فرزند رحيم .
مورخ   139660302027007382 شماره  راي   -97
شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  ارجمندكيا  حسين   1396/06/25
چهار  در   1291382119 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   161
روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
واقع   11548 اصلي  از  فرعي   72 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
مترمربع.   192/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
98-راي شماره 139660302027007383 مورخ 1396/06/25 
 89758 شناسنامه  بشماره  اكبر  فرزند  خدابخش  نجار  ليال 

دانگ  دو  در   1281893048 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
واقع   11548 اصلي  از  فرعي   72 پالک  زمين  قطعه  از 
مترمربع.   192/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
99- راي شماره 139660302027007393 مورخ 1396/06/25 
از  صادره   115 شناسنامه  بشماره  غالمعلي  فرزند  شهباز  حسين 
كيار بشماره ملي 6339740448 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 120/94 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
100- راي شماره 139660302027007399 مورخ 1396/06/25  
قاسمعلي كنعاني هرندي فرزند يداله بشماره شناسنامه 45 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5659701183 ملي  بشماره  هرند  از 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   247/46 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
101- راي شماره 139660302027007407 مورخ 1396/06/25  
 866 شناسنامه  بشماره  تقي  محمد  فرزند  بركتين  جعفر  محمد 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1285433270 در ششدانگ يکباب 
زمين پالک 12151  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  ساختمان 
مترمربع.   155/23 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
102- راي شماره 139660302027007414 مورخ 1396/06/25 
از  بشماره شناسنامه 1 صادره  فرزند محمود  فرد  حسين حاجيان 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291330046 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   10006 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   234/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
103- راي شماره 139660302027007598 مورخ 1396/06/28 
بشماره  سيدحسن  فرزند  خوراسگاني  طباطبائی  حسين  سيد 
 1291222529 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   122 شناسنامه 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 6030 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/54 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی 

خادمی و يداله يزدخواستی و حسن محمد دادی .
104- راي شماره 139660302027007602 مورخ 1396/06/28 
كرمعلي عابدي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 23 صادره از 
فريدونشهر بشماره ملي 1129696677 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   15188 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/5 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مصطفی امجدی و پژمان 

امجدی و آرمان امجدی و كيانوش درميانی و نوشين درميانی.
105- راي شماره 139660302027007662 مورخ 1396/06/29 
زهرابيگم حسيني خوراسگاني فرزند سيدمصطفي بشماره شناسنامه 
215 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291369392 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11516 
مترمربع.   331/69 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
106- راي شماره 139660302027007664 مورخ 1396/06/29 
از  صادره   490 شناسنامه  بشماره  جمشيد  فرزند  مسائلي  مهدي 
مغازه  يکباب  در ششدانگ  ملي 1293460214  بشماره  اصفهان 
از  فرعي   3773 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 30/31 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027005147 شماره  اصالحی  راي   -107
شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  مصيبی  مريم   1396/05/08
يکدانگ  در   1271138141 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   0
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4860 
مترمربع.   110/20 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
شماره   رای  در  كه  ميباشد  صحيح  رسمي  سند  طي  خريداري 
ثبت  اشتباه  به  مورخ1395/06/16   139560302027007567

شده بود. 
مورخ   139660302027005146 شماره  اصالحی  راي   -108
شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  مصيبی  علی   1396/05/08
دانگ  دو  در   1270056018 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   0
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4860 
مترمربع.   110/20 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
شماره  رای  در  كه  باشد  می  رسمي صحيح  سند  طي  خريداري 
ثبت  اشتباه  به  مورخ1395/06/16   139560302027007568

شده بود.
مورخ   139660302027005145 شماره  اصالحی  راي    -109
شناسنامه  بشماره  فرزند جالل  آتشبار  زندی  زهرا   1396/05/08
1086 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287843107 در سه دانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4860 
مترمربع.   110/20 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
شماره  رای  در  كه  باشد  می  رسمي صحيح  سند  طي  خريداري 
ثبت  اشتباه  به   1395/06/16 مورخ   139560302027007565

شده بود.
مورخ   139660302027007821 شماره  اصالحی  راي   -110
بشماره شناسنامه  باقر  فرزند  ترابي  1396/07/04 حسنعلي ترک 
1318 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287918433 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 366/75 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11518
مترمربع. خريداري طي سند رسمي صحيح می باشد كه در رای 
اشتباه  مورخ1396/01/09به  شماره139660302027000211 

ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/27
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مفادآرا
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بر حسب  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
مبنی  گواهی  ارایه  و  صالحه  دادگاه  به  دادخواست 
موکول  ثبت  اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر 
صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شماره 139560302027001804 مورخ 1395/02/15  
صادره   686 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  زنگنه   پري  رضا 
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1288085508 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   1592 پالک 
اصفهان به مساحت 289/64 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2 - راي شماره 139560302027001808 مورخ 1395/02/15 
شناسنامه 1006 صادره  بشماره  مهدي  فرزند  زنگنه  پري  اعظم 
از  مشاع  يکدانگ  در   1287763235 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   1592 پالک 
اصفهان به مساحت 289/64 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3 - راي شماره 139560302027005945 مورخ 1395/05/14 
شركت ساختمانی و بازرگانی پارس پي چهلستون فرزند - بشماره 
در  ملي 10260598623  بشماره  از -  شناسنامه 42094 صادره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/42 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
4 - راي شماره 139560302027005949 مورخ 1395/05/14 
صادره   144 شناسنامه  بشماره  هاشم  سيد  فرزند  قائمي  جمشيد 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1284614166 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/42 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139560302027015695 مورخ 1395/11/25 
از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  محمدي   عزت 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283973677 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7741 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 233/42 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
6 - راي شماره 139660302027000625 مورخ 1396/01/21 
حسينعلي سهرابي دهاقاني فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 180 
صادره از دهاقان بشماره ملي 5129619668 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/40 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
7 - راي شماره 139660302027000627 مورخ 1396/01/21 
از اصفهان  زهرا چله فرزند بهرام بشماره شناسنامه 856 صادره 
بشماره ملي 1289410046 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/40 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
8 - راي شماره 139660302027000736 مورخ 1396/01/26  
شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  يوسفي   شيخ  روستازاده  زهرا 
در   1282387162 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   46411
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   4860 پالک   زمين 

مساحت 154 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
9 - راي شماره 139660302027002062 مورخ 1396/02/26  
رضوان فرقاني سعيدآبادي فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 179 
صادره از دورود بشماره ملي 4219426337 در ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 1 واقع در  بر روي قسمتي  احداثي  كارگاه 
خريداري  مترمربع.   381/6 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

طي سند رسمي.
10 - راي شماره 139660302027002605 مورخ 1396/03/07 
اقدس نقيان فشاركي فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 1936 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1286815411 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 

پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

11 - راي شماره 139660302027002607 مورخ 1396/03/07 
مجيد رستمي  فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 5317 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1293090336 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139660302027002610 مورخ 1396/03/07 
صادره   3414 شناسنامه  بشماره  قاسمعلي  فرزند  رستمي   سعيد 
دانگ  نيم  و  يک  در   1290877701 ملي  بشماره  اصفهان  از 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
در بخش واقع  اصلي 15190  از  فرعي  زمين پالک 305   قطعه 

مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 200  اصفهان  ثبت   5  
رسمي.

13 - راي شماره 139660302027002614 مورخ 1396/03/07 
سجاد رستمي فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 1406 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1754454593 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
14 - راي شماره 139660302027002731 مورخ 1396/03/10 
 12420 شناسنامه  بشماره  قلي  عيسي  فرزند  نيا   صادقي  پرويز 
ششدانگ  در   1283826100 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 60/54 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
15 - راي شماره 139660302027002802 مورخ 1396/04/04 
از  شناسنامه 116 صادره  بشماره  احمد  فرزند  دهدشتيان  بهجت 
اصفهان بشماره ملي 1285244133 در 3/7024 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
16 - راي شماره 139660302027003016 مورخ 1396/03/20 
سيدمهدي سجادي مولنجاني فرزند سيدحسن بشماره شناسنامه 
ششدانگ  در   1291724478 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   43 اصلي  از  فرعي  1و2و3 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   106/16 مساحت   به 

عادي از مالک رسمي فاطمه صغير زاده داركی .
17 - راي شماره 139660302027003675 مورخ 1396/04/03 
محمد سرجوقيان فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 48744 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1280913029 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 275 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 46/09 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
18 - راي شماره 139660302027003676 مورخ 1396/04/03 
صادره   1330 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  زن  قدم  مهدي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1286541786 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 275 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 46/09 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
19 - راي شماره 139660302027003703 مورخ 1396/04/04 
بانونسرين دهدشتيان فرزند احمد بشماره شناسنامه 129 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1285425901 در 3/7024 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
20 - راي شماره 139660302027003707 مورخ 1396/04/04  
از  صادره   46297 شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  امين   فروزان 
از  مشاع  حبه   9/4168 در   1280888555 ملي  بشماره  اصفهان 
72 حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی با ستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی متعلق به خديجه نجفی فرزند زين الدين  قسمتي از  پالک 
 355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   32

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21 - راي شماره 139660302027003708 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   41384 شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  امين  فرزانه 
از  مشاع  حبه   9/4168 در   1280839406 ملي  بشماره  اصفهان 
72 حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی با ستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی متعلق به خديجه نجفی فرزند زين الدين  قسمتي از  پالک 
 355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   32

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
22 - راي شماره 139660302027003710 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   348 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  دهدشتيان  اصفه 
اصفهان بشماره ملي 1285310659 در 3/7024 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
23 - راي شماره 139660302027003712 مورخ 1396/04/04 
زهره امين فرزند محمد بشماره شناسنامه 86 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 1/6991  ملي 1285318341  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
24 - راي شماره 139660302027003713 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   901 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  امين  ابوالقاسم 
اصفهان بشماره ملي 1285222113 در 6/0826 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
25 - راي شماره 139660302027003714 مورخ 1396/04/04 
 25642 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زاده  وهاب  دخت  مهين 
از اصفهان بشماره ملي 1282183826 در 3/4065 حبه  صادره 
مشاع از 72 حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از 
پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 355447/13 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
26 - راي شماره 139660302027003715 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   45381 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  امين  فضه 
اصفهان بشماره ملي 1280879394 در 2/2901 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
27 - راي شماره 139660302027003716 مورخ 1396/04/04 
طاهره امين فرزند مهدي بشماره شناسنامه 269 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 2/2901  ملي 1284448101  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
28 - راي شماره 139660302027003719 مورخ 1396/04/04 
محمد امين فرزند مهدي بشماره شناسنامه 743 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 4/5802  ملي 1284504794  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
29 - راي شماره 139660302027003721 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   1192 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  امين  عباس 
اصفهان بشماره ملي 1284421252 در 4/5802 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
30 - راي شماره 139660302027003723 مورخ 1396/04/04 
از  صادره   363 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  امين  مسعوده 
اصفهان بشماره ملي 1284412962 در 8/5652 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی قسمتي از پالک 32 واقع 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
-31 راي شماره 139660302027003724 مورخ 1396/04/04 
منصوره امين فرزند امين بشماره شناسنامه 320 صادره از اصفهان 
حبه   72 از  مشاع  حبه  در 8/5652  ملي 1284378985  بشماره 
واقع   32 پالک  از  قسمتي  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
مترمربع.   355447/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خريداري طي سند رسمي.
32 - راي شماره 139660302027003781 مورخ 1396/04/07 
از  صادره   93060 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  هويدا  حسن 
يکباب  ششدانگ  در   1281927279 ملي  بشماره  اصفهان 
 19 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
مترمربع.   210 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 
شهربانو  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

قندی جلوانی فرزند اكبر.
33 - راي شماره 139660302027003852 مورخ 1396/04/10  
ابوالفضل بشماره شناسنامه 3386  محمد شريفي هراتمه  فرزند 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1292927461 در 85 سهم مشاع 
از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه  يکباب  از 165 سهم ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه 

مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
34 - راي شماره 139660302027003856 مورخ 1396/04/10 
از  ابوالفضل بشماره شناسنامه 2442 صادره  سحر شريفي فرزند 
از  مشاع  سهم   20 در   1289561605 ملي  بشماره  اصفهان 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ   سهم   165
اصفهان ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين   قطعه 

 به مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
35 - راي شماره 139660302027003868 مورخ 1396/04/10 
 391 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند  هراتمه  شريفي  سميه 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1289653143 در 20 سهم مشاع 

از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه  يکباب  از 165 سهم ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه 

مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
36 - راي شماره 139660302027003871 مورخ 1396/04/10 
 4494 شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند  هراتمه  شريفي  زهره 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1282792520 در 20 سهم مشاع 
از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه  يکباب  از 165 سهم ششدانگ 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه 

مساحت 158/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37 - راي شماره 139660302027003874 مورخ 1396/04/10 
شناسنامه  بشماره  ابوالفضل  فرزند  هراتمه  شريفي  فاطمه 
در   1282379844 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   45633
احداثي خانه  يکباب  ششدانگ  سهم   165 از  مشاع  سهم   20 
 بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10388 واقع در بخش 5 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 158/77  اصفهان  ثبت 

رسمي.
38 - راي شماره 139660302027004248 مورخ 1396/04/17 
شناسنامه  بشماره  حسين  سيد  فرزند  رامشه  رجائي  مهدي  سيد 
در   2410072021 ملي  بشماره  آباده  از  صادره   7336
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   8 پالک   زمين 

اصفهان به مساحت 243 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
39 - راي شماره 139660302027004350 مورخ 1396/04/19  
گشتاسب حوض ماهي فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 73 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1129584801 ملي  بشماره  فريدونشهر  از 
واقع   1 زمين پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 78/56 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
40 - راي شماره 139660302027004352 مورخ 1396/04/19 
از  صادره   58999 شناسنامه  بشماره  وهاب  فرزند  هوائي  رضا 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1281684643 ملي  بشماره  اصفهان 
در بخش  واقع  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي 
طي  خريداري  مترمربع.   199/15 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
41 - راي شماره 139660302027004397 مورخ 1396/04/20 
از  ابوالحسن سليمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 997 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5649170096 ملي  بشماره  جرقويه 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
 185 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
42 - راي شماره 139660302027004398 مورخ 1396/04/20  
 3722 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  محمدآبادي  ولي  مرضيه 
دانگ  سه  در   5649281874 ملي  بشماره  جرقويه  از  صادره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
به اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين   قطعه 

 مساحت 185 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
43 - راي شماره 139660302027004479 مورخ 1396/04/21 
از  اله بشماره شناسنامه 118 صادره  حسين دهناني فرزند سيف 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1284032671 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9360 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 246/13 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
مورخ   139660302027004605 شماره  راي   -  44
عبدالحسين  فرزند  كوپائي  مظاهري  احمدرضا   1396/04/25
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   9191 شناسنامه  بشماره 
 1282873792 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
  از قطعه زمين پالک 45616 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 199/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
45 - راي شماره 139660302027004685 مورخ 1396/04/26 
 34 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  آغچه  كريمي  محمدرضا 
دانگ  سه  در   6219832541 ملي  بشماره  فريدن  از  صادره 
 مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
 زمين پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 222/53 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027004687 شماره  راي   -  46
 966 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  فتحي  منظم   1396/04/26
دانگ  سه  در   6219230574 ملي  بشماره  فريدن  از   صادره 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

 به مساحت 222/53 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027004721 شماره  راي   -  47
بشماره  محمود  فرزند  كوپائي  قرائتي  حميدرضا   1396/04/27
 2063277575 ملي  بشماره  بابل  از  صادره   491 شناسنامه 
روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در 
 15190 اصلي  از  فرعي   6288 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
مترمربع.   113/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

خريداري طي سند رسمي.
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48 - راي شماره 139660302027004724 مورخ 1396/04/27 
 86 شناسنامه  بشماره  كرمعلي  فرزند  كوهپائي   اسحاقي  مرضيه 
دانگ  سه  در   5659379524 ملي  بشماره  كوهپايه  از  صادره 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 6288 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 113/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

49 - راي شماره 139660302027004982 مورخ 1396/05/03 
از  بشماره شناسنامه 1144 صادره  فرزند حسن  مصطفي شمس 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1288065132 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
 115/86 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

اصغر شاهزيدی .
50 - راي شماره 139660302027004994 مورخ 1396/05/03  
آيت اهلل شيرواني فيل آبادي فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 70 
صادره از فارسان بشماره ملي 4679576669 در ششدانگ يکباب 
در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
خريداري  مترمربع.   20/82 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

طي سند رسمي.
51 - راي شماره 139660302027005006 مورخ 1396/05/03 
شناسنامه  بشماره  غالب  فرزند  موسوي  پور  منصور شجري  سيد 
در ششدانگ  ملي 1817407661  بشماره  آبادان  از  379 صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15202 
باقيمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/25 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا 

كريمی.
52 - راي شماره 139660302027005024 مورخ 1396/05/04 
اعظم گل رنگي خوراسگاني  فرزند حسين بشماره شناسنامه 80 
ششدانگ  در   1291610405 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9599 
مترمربع.   162/14 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
53 - راي شماره 139660302027005161 مورخ 1396/05/08  
احمد محمدي فرزند محمد بشماره شناسنامه 53 صادره از جرقويه 
بشماره ملي 5649865124 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
54 - راي شماره 139660302027005168 مورخ 1396/05/08 
شناسنامه 47378  بشماره  اله  ولي  فرزند  مظاهري كچي  محمد 
ششدانگ  در   1282395343 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 105/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

محمد سليمی هماگرانی .
55 - راي شماره 139660302027005180 مورخ 1396/05/08  
شناسنامه  بشماره  فرزند محمدعلي  محمود شفيعي خوراسگاني  
154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291368787 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1385 
فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

151/03 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
56 - راي شماره 139660302027005217 مورخ 1396/05/08 
از  1270 صادره  شناسنامه  بشماره  عباسعلي  فرزند  فقيهي  اصغر 
اصفهان بشماره ملي 1291046186 در ششدانگ يکباب كارگاه 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 849/46 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس داوری 

دولت آبادی.
57 - راي شماره 139660302027005265 مورخ 1396/05/09  
 49 شناسنامه  بشماره  عوضعلي  فرزند  قهفرخي  قلي  شاه  اشرف 
صادره از شهركرد بشماره ملي 4622317249 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 172 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   159/32 مساحت  به 

عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
-58 راي شماره 139660302027005272 مورخ 1396/05/09 
از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  دهقاني  فرامرز 
از  مشاع  دانگ  سه  در   4622264341 ملي  بشماره  شهركرد 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 172 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   159/32 مساحت  به 

عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
59 - راي شماره 139660302027005525 مورخ 1396/05/16 
 4 شناسنامه  بشماره  محمد   حاجي   فرزند  جبلی  عابدی  صغرا 
ششدانگ  در   5659514065 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
مترمربع.   133/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
60 - راي شماره 139660302027005532 مورخ 1396/05/16 

شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  خوراسگاني  عابدي  علي  حسن 
8587 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787644 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6815 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رقيه لطيفی .
61 - راي شماره 139660302027005554 مورخ 1396/05/16 
طيبه قاسمي سليمان آبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 239 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287285181 در دو دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين 

186/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
62 - راي شماره 139660302027005555 مورخ 1396/05/16 
شهربانو صادقي سليمان آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2 
دانگ  چهار  در   1189748118 ملي  بشماره  اردستان  از  صادره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  از ششدانگ  مشاع 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

186/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
63 - راي شماره 139660302027005556 مورخ 1396/05/16  
عباس كاوه قارنه  فرزند جواد  بشماره شناسنامه 50046 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1282421433 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1292 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 156/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
64 - راي شماره 139660302027005559 مورخ 1396/05/16  
حميد كاوه قارنه  فرزند جواد بشماره شناسنامه 3989 صادره از 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288342101 ملي  بشماره  اصفهان 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1292 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 156/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
65 - راي شماره 139660302027005577 مورخ 1396/05/16 
شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  هفداني  اسدي  عباسعلي 
ششدانگ  در   1291660607 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 30/24 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسمعلی كشاورز .
66 - راي شماره 139660302027005579 مورخ 1396/05/16 
شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  هفداني  اسدي  عباسعلي 
ششدانگ  در   1291660607 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 29/3 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسمعلی كشاورز .
67 - راي شماره 139660302027005580 مورخ 1396/05/16  
علي دهقاني ارزناني  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 98/86 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی دهقانی فرزند حسن .
68 - راي شماره 139660302027005583 مورخ 1396/05/16 
علي دهقاني ارزناني  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2507 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1287107575 در ششدانگ يکباب مغازه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 15/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی دهقانی فرزند حسن .
69 - راي شماره 139660302027005717 مورخ 1396/05/19 
محمود فروغي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 12933 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283831139 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   13207 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/52 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي داود حافظی .
70 - راي شماره 139660302027005783 مورخ 1396/05/21  
بشماره شناسنامه 3735 صادره  فرزند محمد  سعيد شجره طيبه 
يکباب  ششدانگ  در   1290719632 ملي  بشماره  اصفهان  از 
از قطعه زمين پالک 11548  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
مترمربع.   149/35 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
71 - راي شماره 139660302027005812 مورخ 1396/05/21 
مريم خيري فرزند حسن بشماره شناسنامه 414 صادره از اصفهان 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1286963532 ملي  بشماره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  305 فرعي 

مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
72 - راي شماره 139660302027005817 مورخ 1396/05/21 
سيده انيس نوربخش چالشتري فرزند سيداحمد بشماره شناسنامه 
62 صادره از شهركرد بشماره ملي 4621927752 در سه دانگ 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  از ششدانگ  مشاع 
قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
73 - راي شماره 139660302027005849 مورخ 1396/05/22 

نوراهلل جهانبازي فرزند جهان بخش بشماره شناسنامه 1 صادره از 
فارسان بشماره ملي 4679613432 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 187/89  اصفهان  ثبت 

رسمي.
74 - راي شماره 139660302027005867 مورخ 1396/05/22 
نجفعلي شفيعي فرزند حسنعلي بشماره شناسنامه 830 صادره از 
سميرم بشماره ملي 1209262819 در ششدانگ يکباب ساختمان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   250/31 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
75 - راي شماره 139660302027005886 مورخ 1396/05/22 
كمال سيد حسيني قهه  فرزند رضا بشماره شناسنامه 197 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291373837 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
به مساحت 199  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  پالک 13103 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76 - راي شماره 139660302027005887 مورخ 1396/05/22  
صادره   14 شناسنامه  بشماره  صمد  فرزند  شجاعي  صفرعلي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291284591 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
به مساحت 199  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  پالک 13103 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
77 - راي شماره 139660302027005979 مورخ 1396/05/24 
محسن صالحي فرزند حسين بشماره شناسنامه 3888 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1288246196 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   136/90 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
78 - راي شماره 139660302027006041 مورخ 1396/05/26 
شناسنامه  بشماره  فرزند صفرعلي  عابدي خوراسگاني  محمدرضا 
112 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291381414 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6648 پالک  زمين 
148/56 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عصمت مسجدی .
79 - راي شماره 139660302027006042 مورخ 1396/05/26 
زهرا حاتمي كوجاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 1277 صادره 
از خميني شهر بشماره ملي 1283384337 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 6648 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/56 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عصمت مسجدی .
80 - راي شماره 139660302027006141 مورخ 1396/05/28 
از  صادره   850 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  مهاجراني  رضا 
قطعه  يک  ششدانگ  در   1286277401 ملي  بشماره  اصفهان 
ثبت   18 بخش  در  واقع   19 پالک  از   قسمتي  مزروعی   زمين 
الواسطه  اصفهان به مساحت 27899/99 مترمربع. خريداري مع 

بصورت عادي از مالک رسمي حسين مهاجرانی.
81 - راي شماره 139660302027006144 مورخ 1396/05/28 
بتول بشيري گورتي فرزند محسن بشماره شناسنامه 1019 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291491694 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 35 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 149/84 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رحيم قاسمی گورتی فرزند .
82 - راي شماره 139660302027006279 مورخ 1396/05/30  
 258 شناسنامه  بشماره  مهرعلي  فرزند  فارساني  يدالهي  فريدون 
يکباب  در ششدانگ  ملي 1840998229  بشماره  ايزه  از  صادره 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12574 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/68 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
83 - راي شماره 139660302027006338 مورخ 1396/05/31 
بتول صادقيان خوراسگاني فرزند رمضان بشماره شناسنامه 122 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291309500 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6035 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/43 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و حسين درستکار 

خوراسگانی فرزندان حيدر علی .
84 - راي شماره 139660302027006358 مورخ 1396/05/31 
 89 شناسنامه  بشماره  حيدرعلي  فرزند  كوپايي  سلطاني  صغري 
ششدانگ  در   5659338747 ملي  بشماره  كوهپايه  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 326/55 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11516
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

براتعلی امينی فرزند حسين.
85 - راي شماره 139660302027006458 مورخ 1396/06/01  
از  صادره   49 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  اميني  احمد 
اصفهان بشماره ملي 1291308008 در ششدانگ يکباب كارگاه 

احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 793/95 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
به  اصفهانی  پور  نساج  محسن  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

واليت پدرش محمود.
86 - راي شماره 139660302027006534 مورخ 1396/06/04 
محمودرضا ميربيگي فرزند نجفعلي بشماره شناسنامه 1636 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291544291 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد جعفری جزن آبادی .
87 - راي شماره 139660302027006540 مورخ 1396/06/04  
علي اكبر مظاهري فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 1 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291263004 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9858 واقع در بخش 
مع  خريداري  مترمربع.   134/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين محمود خوراسگانی 

و احمد كاظمی خوراسگانی و بانو قمر آغا صالحيان .
88 - راي شماره 139660302027006622 مورخ 1396/06/06 
رضا نيکوبخت  فرزند كاكاجان بشماره شناسنامه 134 صادره از 
اقليد بشماره ملي 2539567592 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 558 فرعي از اصلي 7897 
مترمربع.   151/46 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
عبدالعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

امينی فرزند نصراله.
89 - راي شماره 139660302027006850 مورخ 1396/06/11 
سميه پورمظاهري فرزند علي بشماره شناسنامه 2140 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1287302394 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 229/22 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محترم كرامت .
90 - راي شماره 139660302027006867 مورخ 1396/06/12 
ايت اله دهقاني مباركه فرزند علي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
اردستان بشماره ملي 1189244802 در ششدانگ يکباب كارگاه 
در بخش  واقع  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي 
طي  خريداري  مترمربع.   457/06 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
91 - راي شماره 139660302027006906 مورخ 1396/06/12 
آبادي فرزند عباس بشماره شناسنامه 1  باجيک  محمد منتظري 
ششدانگ  در   5659825192 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
از قطعه زمين پالک 156  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
204/25 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بهروز كريمی.
92 - راي شماره 139660302027006964 مورخ 1396/06/13 
از  صادره   18 شناسنامه  بشماره  عليرضا  فرزند  خداپرست  عيدي 
يکباب  ششدانگ  در   1129742342 ملي  بشماره  فريدونشهر 
از قطعه زمين پالک 1 واقع در  بر روي قسمتي  احداثي  كارگاه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 130/45 مترمربع. خريداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سليمان خان ايروانی.

93 - راي شماره 139660302027006979 مورخ 1396/06/13 
مريم كازري پزوه  فرزند حسين بشماره شناسنامه 3087 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1293396079 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/43 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
94 - راي شماره 139660302027007100 مورخ 1396/06/15  
از  صادره   46 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  منش  نبوي  حسين 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   1285500318 ملي  بشماره  اصفهان 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   43079 پالک 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
95 - راي شماره 139660302027007102 مورخ 1396/06/15 
بتول ارضي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1006 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1285560388 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 43079  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027007043 شماره  اصالحی  راي    -  96
1396/06/14 محمدعلي طغياني خوراسگاني فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 6425 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283766019 در 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 6460  از  فرعي   1 پالک 
به مساحت 323/58 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.صحيح 
مورخ   139560302027012268 شماره  رای  در  كه  ميباشد 

1395/09/30 به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/12
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»رادین« حدود یک ماه اســت که  در ICU  بستری شده  و از 
چند روز پیش اســتفاده از لوله گذاری تراشه که برای تهویه 
تنفســی در حالت تهاجمی برای او استفاده می شده با حالت 
غیرتهاجمی جایگزین شده اســت؛ اگرچه بر اساس آنچه در 
 کانال تلگرامی با عنوان کمپین حمایــت از رادین و کودکان

 اس. ام .ای آمده،طی چند شب گذشته رادین چندین حمله 
تنفسی را به سالمت پشت سر گذاشته است. به گزارش ایسنا؛ 
رادین مشهدی زاده، کودک اصفهانی مبتال به SMA1 است که 
از یک ماه پیش تا کنون در مرکز طبی کودکان تهران بستری 
است»SMA« و یا »Spinal Muscular Atrophy« نوعی 
از بیماری دستگاه عصبی عضالنی است که در آن ماهیچه های 
بیمار به تدریج تحلیل می روند و تنها داروی موجود در دنیا برای 
درمان این بیماری  حدود سه میلیارد تومان قیمت دارد. کمپین 
حمایت از رادین و کودکان اس ام ای، در حدود یک ماه است 
که برای دریافت کمک در حال فعالیت است، اگرچه در روزهای 
نخست کمپین، گفته می شد،  اگر مبالغ جمع آوری شده برای 
درمان رادین مورد استفاده قرار نگرفت، به خیریه محک اهدا 
می شود اما امروز امید برای درمان رادین بیش از گذشته شده 
است و تالش برای تهیه داروی مورد نیاز این کودک می تواند 
دریچه امیدی برای خانواده هایی باشد که فرزندشان مبتال به 

این بیماری است.
رادین در حالی هشت ماهه می شود که داوود مشهدی زاده، 
پدر این کودک در خصوص آخرین وضعیت فرزندش می گوید: 
همچنان برای انتقال رادین به بخش نوزادان و اقدامات بعدی 
زود است، اما فاکتورهای حیاتی او در حالت پایدار است و در 
حال حاضر تالش می کنیم تا داروی »اسپینرازا« را به رادین 
برسانیم؛ زیرا هر روز که درمان زودتر آغاز شود رادین و در آینده 
رادین های دیگری به طور شــگفت آوری از بیماری که مرگ 
حتمی یک نوزاد را به دنبال دارد می توانند زندگی با کیفیتی 

داشته باشــند. وی ادامه می  دهد: در این خصوص سه گزینه 
را دنبال می کنیم، نخســت بحث مالی آن است که بر اساس 
قیمت گذاری در ایاالت متحده، این دارو در حدود سه میلیارد 
تومان هزینه دارد؛ البته برخی از دوستان قیمت های کمتری 
را در اروپا برای دارو گفته اند اما از صحت آن مطمئن نیستیم. 
به گفته پدر رادین یک ویال از دارو )ویال به ظروف شیشه ای 
کوچک گفته می شــود که برای نگهداری داروها به صورت 
مایع و یا پودر استفاده می شــود.( در آمریکا تا 125 هزار دالر 
قیمت گذاری شده، اما گفته می شــود در اروپا در حدود 35 
هزار دالر است؛ هنوز واقعیت این موضوع مسجل نشده و شاید 
بخشی از هزینه دارو توسط شرکت های بیمه  پرداخت شود.

تا کنون چیزی بیش از 200 میلیون تومان توسط خیرین به 
کمپین حمایت از رادین کمک شده است، اما هنوز بسیاری 
از افراد نسبت به صحت ماجرای رادین شک دارند. مشهدی 
زاده می گوید: تصویربرداری بر اساس پروتکل های بخش ای 
سی یو در بیمارستان ممکن نیست. با این وجود تصاویری از او 
و همسرش در کنار تخت رادین در کانال تلگرامی آنها منتشر 
شده است.مشهدی زاده تصریح می کند: من مدرس دانشگاه و 
همسرم دکترای منابع طبیعی است و پیش از این در معیشت 
خودم درگیر نبودم، اما هزینه تهیه دارو بســیار فراتر از توان 
مالی من و همسرم اســت. اولین باری که متوجه قیمت دارو 
شــدیم، درمان رادین از طریق آن را رها کردیم و ناامید بودم، 
اما االن امیدوارتر هستیم نه تنها برای درمان رادین بلکه برای 
کودکان مبتال به این بیماری نیز جای امید وجود دارد و برای 
این از تمام مردم و خیریه ها تشکر می کنم.وی در خصوص تهیه 
دارو می گوید: کمپانی »بایوژن« نیز باید راضی به فروش دارو 
شود. در ایمیل هایی که پنج ماه پیش برای این شرکت ارسال 
کردیم، دقیقا اعالم کردند کــه هیچ برنامه ای برای حمایت از 
ایران و بیماران ایرانی مبتال به این بیماری ندارند؛ البته به تدریج 

این زبان نرم تر شــد و در ایمیلی که 21 سپتامبر در پاسخ به 
درخواست مجدد ما ارسال کردند، آمده منتظر تاییدیه   مقامات 
بهداشتی ایران هستند تا مارکتینگ خودشان را در کشور آغاز 
کنند.پدر رادین از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تقاضا 
دارد داروی اسپینرازا را در لیست داروهای تایید شده قرار دهند 
و تصریح می کند: این دارو در اکثر کشــورهای اروپایی، حتی 
استرالیا و آسیا شرقی و آمریکای شمالی و ترکیه دارو مصرف 
می شود و شاید مسئوالن بتوانند لطفی کنند و روند ثبت دارو 
و احراز هویت آن را سریع تر انجام دهند.در پروسه های عادی 
برای تایید یک دارو در کشور شــش ماه تا یک سال زمان نیاز 
است، اما به گفته مشــهدی زاده این مورد نه تنها برای رادین 
بلکه برای تمام نوزادان و کودکانی کــه به این بیماری مبتال 
هستند، اورژانسی است؛ زیرا باگذشت سن کودک از شش ماه، 
هر یک روزی که درمان با اســپینرازا زودتر آغاز شود کیفیت 
زندگی کودک را تحت تاثیر بسیاری قرار می دهد و امیدوار است 
یک بار پروسه های طوالنی اداری در عرض مدت کوتاهی به ثمر 
بنشیند.مشهدی زاده توضیح می دهد که اگر این سه محور باهم 
تالقی کنند و به نتیجه مثبت برسد، رادین و در آینده رادین های 
دیگری به طور شگفت آوری از بیماری که مرگ حتمی یک 
نوزاد را به دنبال دارد می توانند به یک زندگی با کیفیت برسند.

 »Spinal Muscular Atrophy« و یــا »SMA« بیماری
نوعی از بیماری دســتگاه عصبی عضالنی اســت که در آن 
ماهیچه های بیمار به تدریج تحلیل می روند. علت این بیماری، 
که در نوزادان به عنوان شایع ترین عامل مرگ و میر ژنتیکی به 
حساب می آید، نقص و یا حذف یک ژن مسئول تولید پروتئین 
مورد نیاز برای بقای نرون های حرکتی است. این بیماری دارای 
چهار تیپ یک )از هفت یا هشت هفتگی(، دو )باالی دو سال(، 
سه )دوران بلوغ و نوجوانی( و چهار )بزرگساالن باالی 35 سال 

سن( است.

افزایش نارسایی قلبی سالمندان 
با قرارگیری در هوای سرد

به گفته محققــان، قرارگیری در معرض هوای ســرد یا 
هوای پرفشــار با بروز افزایش ریســک نارسایی قلبی در 
سالمندان همراه است. محققان دانشگاه الوال و شربروک 
کانادا دریافتند که سالمندان مبتال به نارسایی قلبی باید 
از قرارگیری در معرض مه و ابر پایین نزدیک به زمین در 
هوای زمســتان دوری کنند. مطالعه قبلی نشان داده که 
تغییرات آب و هوایی می تواند بر سالمت افراد آسیب پذیر، 
تاثیر بگذارد؛ به عنوان مثال مشخص شده است که موج 
گرما و سرما موجب افزایش بیماری و حتی منجر به مرگ 
در افراد سالمند می شــود. این مطالعه نشان داد ریسک 
بستری شــدن در بیمارســتان یا مرگ در فصل پاییز و 
زمستان در مقایســه با فصل بهار و تابستان بیشتر است.
محققان اذعان می کنند ریسک تجربه بستری شدن در 
بیمارستان یا مرگ به دلیل نارسایی قلبی به ازای کاهش 
هر یک درجه ســانتی گراد از میانگین دمای هوا در طول 

هفت روز قبل، 0.۷ درصد افزایش می یابد.

شناسایی پروتئینی که عالئم 
آنفلوانزا را بهبود می بخشد

محققان، پروتئین کوچکی را شناســایی کــرده اند که 
می تواند عالئم آنفلوانزا را بهبود بخشیده و مرگ و میر ناشی 
از آن و احتماال ســایر انواع بیماری های عفونی را کاهش 
دهد.پروتئین موسوم به )RC- 101( پروتئینی منحصربه 
فرد است که نه تنها خود ویروس آنفلوانزا را تحت تاثیر قرار 
می دهد بلکه التهاب مضر ناشی از ویروس را نیز هدف قرار 
می دهد. دنیل پرانتنر، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
مریلند آمریکا، در این باره می گوید: »ما فکر می کنیم این 
پروتئین می تواند منجر به تولید داروی قوی برای مقابله با 
این بیماری و در کل مقابله با التهاب شود.« در این مطالعه، 
تیم تحقیق تاثیرات )RC- 101(  را بر سلول های انسانی 
و در مدل حیوانی آنفلوانزا با استفاده از موش ها، بررسی 
کردندکه بعد از مطالعه سلول های ایمنی انسان دریافتند 
که )RC- 101(  دارای دو تاثیر مثبت است. اول اینکه مانع 
از عفونی شدن سلول ها از طریق ویروس آنفلوانزا می شود؛ 
دوم اینکه، مســیر التهابی که در پس اکثر عالئم عفونت 
آنفلوانزا وجود دارد، نظیر تب، درد، بی حالی و دشــواری 
در نفس کشیدن را مسدود می کند.در مدل حیوانی نیز 
  )RC- 101(مشخص شد که موش های درمان شــده با

کمتر دچار عالئم شدید شدند .

کودکی که در آتش» اس . ام. ای« می سوزد؛ 

بیماری 3 میلیاردی!

 سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

 بدهی ۱۵هزار و ۲۶۳میلیاردی 
وزارت بهداشت

ســخنگوی وزارت بهداشــت، گفــت: وزارت بهداشــت 15 هزار و 
2۶3 میلیــارد و 100 میلیــون تومــان بدهــی دارد و 1۸ هزار و 
۸15 میلیــارد و 300 میلیــون تومــان طلبکار اســت.دکتر ایرج 
حریرچی به بررســی وضعیت سالمت در کشــور پرداخت و افزود: 
در بســیاری از آمارها و نظر ســنجی ها، رضایتمندی مردم از طرح 
تحول ســالمت ۸5 درصد گزارش شده اســت.وی ادامه داد: هیچ 
کشــوری در دنیا نتوانســته هزینه های پرداختی مــردم در حوزه 
ســالمت را در یک ســال، بیش از 5 درصد کاهش دهد اما با اجرای 
طرح تحول ســالمت، پرداختی مردم  در یک ســال، 1۶/۸ درصد 
 کاهش یافت که معادل کاهش هزینه 21 هزار تومانی برای خانوارها 

در ماه و معادل ۴0 درصد یارانه های نقدی است.
حریرچی افزود: در طرح تحول سالمت، 1۶ میلیون خدمات بستری 
و 150 میلیون خدمات ســرپایی ارائه شــد؛ همچنین، هزینه های 
کمرشکن ســالمت، 0/5۷ درصد کاهش یافت و در سال های ۹۴ و 
۹5، ۹10 هزار نفر از مردم، کمتر دچار هزینه های کمر شکن در حوزه 

سالمت شدند.
وی گفت: در حال حاضر، 2/32 درصد از مردم کشور، دچار هزینه های 
گزاف در حوزه سالمت هستند و بر اساس قانون برنامه های چهارم و 
پنجم و ماده ۷۸ برنامه ششم، باید این هزینه ها به کمتر از یک درصد در 
کل جمعیت برسد.  حریرچی افزود: در دو سال اول اجرای طرح تحول 
 سالمت، سهم دولت و بیمه ها از تامین هزینه های حوزه سالمت به

 51 درصد افزایش یافت.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:

 واحدهای متخلف دارویی 
در لیست سیاه قرار بگیرند

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: واحدهای متخلف 
دارویی در دوره جدید باید در لیست سیاه قرار گیرند.

علی نوبخت با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به 
دنبال تعامل بیشتر با سازمان غذا و دارو در دوره جدید است، افزود: باید 
از تجارب گذشته در جهت رفع مشکالت صنعت دارو استفاده شود، 
همچنین از فضای تغییرات ایجاد شده در سطوح مدیریتی سازمان 
غذا و دارو  برای تعیین تکلیف بخشی از مسائل مانند بدهی بیمه ها 
به داروخانه بهره مند شد. وی در خصوص برخی انتقادات به عملکرد 
سازمان غذا و دارو در دوره گذشته مبنی بر اینکه در واردات و توزیع دارو 
انحصاری عمل شده است، ادامه داد: مسائلی در دوره گذشته سازمان 
غذا و دارو در این خصوص مطرح شد، شاید تغییر رییس سازمان غذا و 
دارو نیز در راستای این موارد باشد؛ اما این موضوعات باید در واحدهای 
قضائی ثابت شود. نوبخت با تاکید بر ورود سازمان بازرسی کشور و ارسال 
پرونده های تخلف به محاکم قضائی، تصریح کرد: تخلفات مطرح شده 
باید در محاکم قضائی ثابت شود، نمی توان در حال حاضر در این باره 
قضاوت کرد، اما به طورحتم بنا بر دالیل متعدد، تغییرات در مدیریت 

سازمان غذا و دارو باید انجام می شد.

دانستنی ها

اخبار

 حصر وراثت
7/211 آقای علی حسین اربابی دارای  شناسنامه شماره  1250172039 به شرح دادخواست 
به کالسه 594 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی حسین اربابی بیدگلی به شناسنامه 5650 در تاریخ 96/06/16 اقامتگاه 
دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به محمد به شماره 
شناسنامه 62، علیرضا به شماره شناسنامه 290، فاطمه به شماره شناسنامه 6931، زهرا به 
شماره شناسنامه 7504، معصومه به شماره شناسنامه 226، اعظم به شماره شناسنامه 8459، 
همگی حسین اربابی بیدگلی به عنوان فرزندان متوفی بوده والغیر.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــود. م الف5/2/96/473 رییس شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف آران و بیدگل، عموزاده
 فقدان سند مالکیت

7/212 آقای سید سجاد عباس زاده آرانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای 
شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه به شماره 
1504 فرعی مفروز مجزی شــده از پالک 2640 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران 
و بیدگل که در صفحه 593 دفتر 180 امالک ذیل شــماره 35626 بنام آقای سید سجاد 
عباس زاده آرانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثر جابجایی مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف5/2/96/441 رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل، 

عباس زادگان
ابالغ رای

7/213 به تاریخ 1396/6/20 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختالف آران 
و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل پرونده کالسه 1288/95 تحت نظر است با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می گردد.در خصوص دادخواســت آقای میثم لقب دوســت فرزند حسین با 
وکالت آقای مصیب مرشــدی آرانی به طرفیت آقایان 1. حسین حاجی علیانی فرزند حیدر 
2.احمد شیرازی فرزند حسن به خواســته مطالبه مبلغ هجده میلیون و هشتصد هزار ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 511268 مورخ 93/10/1 عهده بانک سپه به انضمام خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه. با توجه به گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به 
وجود چک مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده 
در ذیل و امضای خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن در ظهر چک و نظر به اینکه امضاهای 
مذکور از تعرض مصون مانده و خواندگان نیز علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته 
و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اند. لذا دعوای خواهان را ثابت تشــخیص داده 
و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی، حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین 
پرداخت خسارات دادرســی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
 نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.م الف5/2/96/466

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل،  گرامی نوش آبادی
تحدید حدود اختصاصی

صــادره:  ثبــت  تاریــخ   1396 /04 /420351 صــادره:  شــماره   7 /214
1396/7/5 چــون تمامــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک شــماره 4866 
فرعــی مفــروز از پــالک4540 فرعــی از193اصلــی واقــع در طــرق جــز بخش 
 11حوزه  ثبــت نطنز کــه طبــق ســوابق و پرونده ثبتــی به نــام علی براتــی فرزند 
محمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
 مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/8/13 ســاعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد
  آمد لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر
  در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون

  ثبــت از تاریــخ صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف: 322 ثبت اسناد و امالک نطنز - عمرانی

تحدید حدود اختصاصی
7/104 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3273 فرعی از 11548 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام بهنام عمو و بهنوش عمو  فرزندان  حسن 
و افسانه اویسی نژاد فرزند رضا  در جریان ثبت است و آرای شماره 13960302027002867 
و 139660302027002869و 139660302027002860 مورخ 1396/3/13 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/8/11 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
 قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و
 به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:20338 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/45 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 4 فرعــی از 6704 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام محمود جیهانی نژادخوراســگانی   در 
جریان ثبت اســت و رای شــماره 139660302027008513 مورخ 1395/7/7 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/8/9 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
 قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و
 به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:20418 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/215 چون خانم فاطمه جعفری مارانــی فرزند نظرعلی به وکالت از طرف ســید احمد 
احمدی هاشــمی به موجب وکالتنامه شــماره 83238 مــورخ 1396/6/9 دفترخانه 83 
اصفهان با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و 
به تایید دفتر 107 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت برگی یک دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 15190/20889 )به اســتثنای منافع مادام الحیات مصالح و پس از فوت 
تابع عین است (واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره 130438 در صفحه 314 و دفتر 
228 امالک ذیل ثبت 41286 به نام ســید احمد احمدی هاشمی فرزند سید محمد سابقه 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده  طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نمی باشد. به 
علت جابه جایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
 خواهد شــد. م الف: 21530 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
7/205 درخصوص پرونده کالســه 960637 خواهان حســین زلوباف باشی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت داریوش هالکوئی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
96/8/20 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 20589 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

7/22 شماره ابالغنامه: 9610100351207020 شماره پرونده: 9609980351200255 
شــماره بایگانی شــعبه: 960287 خواهان آقای اکبر نصوحی فرزنــد رمضان به طرفیت 
خوانده علیرضــا رحمانی ســودجانی فرزند علی اکبر به خواســته مطالبــه وجه چک و 
مطالبه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان طبقه 1 اتاق شــماره 120 ارجاع و به کالســه 960287 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/8/20 و ســاعت 9 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 73 قانــون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقــالب درامور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبت در یکــی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
 وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 19376 شــعبه 12 دادگاه عمومی

 حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/24 درخصوص پرونده کالسه 960924 خواهان محمدلطیف اردشیری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت احمد رضایی تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی برای روز 96/8/20 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی 
حدفاصل خیابان آتشــگاه و خیابان میرزاطاهر بر اتوبان ساختمان قضایی شهید مطهری 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19396 شــعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغ وقت رسیدگی

7/202 شماره ابالغنامه: 9610100354405876 شماره پرونده: 9609980360100390 
شماره بایگانی شعبه: 960670 دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9609980360100390 و 960670 ک 118 شکایت آقای 
امیر ساالر احمدی علیه آقای محمد فرهمند به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/08/17 ساعت 
8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 20645 شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان )118 جزایی سابق( ابالغ وقت رسیدگی
7/203 شماره ابالغنامه: 9610100353703782 شماره پرونده: 9509980359501543 
شماره بایگانی شعبه: 960658 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
صمد عبدی جمایران فرزند میکائیل. شاکی فرهاد خجسته منش فرزند محمد دادخواستی 
به طرفیت متهم صمد عبدی جمایران فرزند میکائیل به اتهام کالهبرداری مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980359501543 شعبه 111 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )111 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/08/20 ساعت 09:00 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه )اصفهان-کنار کذر اتوبان شهید خرازی - حد فاصل خ آتشگاه 
و میرزا طاهر (مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 20681 شعبه 111 

دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )111 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

7/204 شماره ابالغنامه: 9610100354405893 شماره پرونده: 9409984127000162 
شماره بایگانی شعبه: 960675 دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواســت در پرونده کالســه 9409984127000162 و 960675 ک 118 شکایت 

آقای محسن ابراهیمی فرد فرزند حمداله علیه لیال اسماعیلی فرزند غالمحسن و علیرضا 
دهقانی محمدآبادی فرزند نصرت اله به اتهام مشارکت کالهبرداری تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1396/08/20 
ساعت 8:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مــواد 344 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه  )اصفهان-کنار کذر اتوبان شــهید خرازی - حد فاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر (

حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
 خواهد آمد. م الف: 20683 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )118 جزایی سابق(
تحدید حدود اختصاصی 

7/220 شــماره صادره: 1396/03/420552 - 1396/7/6 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکدرب باغ  پالک شــماره 1592 واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر 
بخش هفده ثبت اصفهان که طبق ســوابق پرونده ثبتی به نام مریم انزل فرزند حسین در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1396/8/6 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 257 اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/207 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
کالســه پرونده: 887/96 حل 4 وقت رســیدگی: ســاعت 11:00 صبح روز شنبه مورخه 
1396/8/20 مشخصات خواهان: محسن نکویی فرزند عزت اله با وکالت سید محسن بنی 
هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پ 2 طبقه سوم. 
مشخصات خوانده: عذرا محمدی به نشانی مجهول المکان. خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک به شماره 1576/795911/40 بانک ملت به مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و تامین خواسته. دالیل خواهان: فتوکپی 
مصدق چک و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت. گردشکار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5038 شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

7/209 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان کالسه 
پرونده: 758/96 حل 12 وقت رسیدگی: ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/9/6 
مشخصات خواهان: مرتضی ریاحی فر فرزند حسن به نشانی خمینی شهر خ پاسداران فتح 11 
پ 58. مشخصات خوانده: مرتضی بهارلوئی فرزند ولی اله به نشانی مجهول المکان. خواسته 
و بهای آن: مطالبه. گردشــکار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5097 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

7/221 شماره ابالغنامه: 9610103623502429 شماره پرونده: 9609983624700049 
شماره بایگانی شعبه: 960341 علیرضا عالیشان شــکوائیه ای علیه دنیا حسن پور فرزند 
علیمراد دائر بر ســرقت گوشــی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اردستان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 101 کیفری 2 اردستان ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983624700049 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/16 ســاعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می گردد تا متهم 
پس از انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 256 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

اردستان )101 جزایی سابق(

گزگز کردن یا بی حسی دست و پا، شایع ترین عالمت بیماری »ام اس«  است
یک متخصص بیماری های مغز و اعصاب، شــایع ترین عالمــت بیماری »ام اس« 
 را گزگز کردن یا بی حســی دست و پا دانست و گفت: اســترس، باعث این بیماری 

نمی شود.
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ذوبآهندردیداریدوستانهبهمصافسپهرنقشجهانمیرود
تیم های فوتبال ذوب آهن و ســپهر نقش جهان روز جمعه هفته جاری در مصافی دوستانه 

همدیگر را مالقات خواهد کرد.

اتفاق روز

مهر: عملکــرد ضعیف بازیکنان پرســپولیس در بــازی با الهالل 
عربســتان، ناراحتی ســرمربی این تیم را به 

همراه داشته است.
تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از تعطیلی چند روزه ای 
که کادر فنی این تیم پس از 
باخت سنگین چهار بر صفر 
مقابل الهالل عربستان داده 
بود، آغاز شــد تا آنها خود را 
برای بازی برگشت مقابل این 
تیم و ادامه رقابت های لیگ برتر 
آماده کنند.برانکــو ایوانکوویچ 
سرمربی پرسپولیس در دور جدید تمرینات تیمش، آنالیز ویژه ای را 
روی بازی رفت تیمش مقابل الهالل انجام داده که باعث عصبانیت 
وی شده اســت. اشتباهات فردی سرخپوشــان پایتخت در نقاط 
مختلف زمین، کادر فنی سرخپوشــان پایتخــت را ملزم به انجام 
تمرینات فشرده کرده است تا آنها را به فرم بدنی ایده آل رسانده و 
تمرکز بازیکنان را برای بازی با کمترین ضریب اشتباه به حداکثر 

برسانند.
 تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم رقابت های لیگ برتر ساعت

 ۱۷ روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه در ورزشــگاه غدیر اهواز به مصاف 
استقالل خوزستان خواهد رفت.

 آنالیز پرسپولیس 
برانکو را عصبی کرد!

دو روزنامـه اسـپانیایی و آمریکایـی خبـر مربـوط بـه حضـور بانوی 
شـطرنج باز ایرانـی در آمریـکا را منتشـر کردنـد.

به گـزارش تسـنیم؛ »درسـا درخشـانی« بانـوی شـطرنج باز ایرانی 
پـس از چنـد سـال عـدم حضـور در ایـران، فدراسـیون خـود را بـه 

آمریـکا تغییـر داد؛ تغییری که 
واکنش مسـئوالن فدراسـیون 
شـطرنج کشـورمان را نیـز بـه 
دنبـال داشـت و آنها ایـن کار 

را غیـر قانونـی ندانسـتند.
خبـر جابه جایی درخشـانی 
که سـال ۹۵ بـدون حجاب 
آزاد  رقابت هـای  در 
جبل الطـارق نیز شـرکت 
رسـانه های  در  کـرد، 
جملـه   از  خارجـی 
روزنامه هـای اسـپانیایی 

و آمریکایـی بازتـاب داشـت.
روزنامـه »مـارکا« چـاپ اسـپانیا بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیـت 
درخشـانی در ایـران بـه دلیـل عـدم اسـتفاده از حجـاب بـه حالت 
 تعلیق درآمـده بود، نوشـت کـه او از ایـن پس بـرای آمریـکا رقابت

 می کند.

در ادامه این مطلب آمده اسـت: »درخشـانی ۱۹ سـاله که عناوینی 
همچـون اسـتاد بـزرگ و اسـتاد بین المللـی بانـوان را دارد، سـابقه 
قهرمانی جوانان آسـیا را دارد. او اولین ورزشـکار زن ایرانی است که 
به آمریـکا منتقل می شـود؛ همچنیـن فعالیت های بـرادر کوچک تر 
او بـه نام برنـا بـه دلیـل رویارویی بـا حریفـی از رژیم صهیونیسـتی 
در همـان تورنمنـت جبل الطـارق بـه حالـت 

تعلیـق درآمده اسـت.«
»نیویـورک  روزنامـه 
پسـت« نیـز در ایـن بـاره 
شـطرنج  »تیـم  نوشـت: 
آمریـکا بـه دختـر نوجـوان 
ایرانـی کـه بـه خاطـر حجاب 
خوشـامد  شـده،  محـروم 
می گویـد. درسـا درخشـانی 
بـه »نـازی پایکیـدزه« دختـر 
می پیونـدد  روسـی االصل 
کـه در سـال ۲۰۱۶ قهرمـان 
شـطرنج زنـان آمریـکا شـد. ایـن 
شـطرنج باز در اعتراض به حجاب، از حضـور در رقابت های قهرمانی 
 بانـوان جهـان در تهـران کـه در فوریـه ۲۰۱۶ برگـزار شـد، امتناع

 کرد.«

بازتاب حضور بانوی شطرنج باز ایرانی در آمریکا در رسانه های خارجی

وبســایت رســمی برنامه نود : پس از آنکه نام های مختلفی طی روزهای اخیر به عنوان 
گزینه های سرمربیگری استقالل مطرح بودند، ســرانجام وینفرد شفر آلمانی به عنوان 

جانشین علیرضا منصوریان انتخاب شد.
»وینفرد شفر« مربی ۶۷ ســاله آلمانی در حالی به این ســمت برگزیده شد که به گفته 
مسئوالن باشــگاه هم به لحاظ فنی مورد تایید کمیته فنی و هیئت مدیره بوده و هم به 
لحاظ مالی با شرایط باشگاه استقالل متناسب بوده است، اما مرد آلمانی با کدام کارنامه و 
سابقه کاری توانست نظر مساعد کمیته فنی و هیئت مدیره باشگاه استقالل را جلب کند. 

در ادامه نگاهی کوتاه به کارنامه کاری وینفرد شفر خواهیم داشت:
این مربی متولد ۱۹۵۰ در ماین آلمان است که در پست هافبک بازی می کرده 

و در باشگاه های مختلفی توپ زده است. از جمله سرشناس ترین آنها می 
توان به بورسیا مونشن گالدباخ و کارلســروهه اشاره کرد. شفر، در دوران 
بازی در تیم مونشن گالدباخ یک بار قهرمان بوندسلیگا شد و یک بار هم 

توانست جام یوفا را فتح کند.
شفر، از ســال ۱۹۸۲ به جرگه مربیان 
پیوست و کار خود را از تیم دوم بورسیا 
مونشن گالدباخ شروع کرد؛ سپس به 
عنوان استعدادیاب در تیم اصلی این 
باشگاه مشــغول فعالیت شد. وی در 

ادامه هدایت تیم هــای مطرحی چون 
اشــتوتگارت و کارلســروهه را بر عهده 
گرفــت و با کارلســروهه قهرمــان جام 

اینترتوتو شد.
شفر، در اولین تجربه ملی خود، هدایت 
تیم ملی کامرون را پذیرفت و در ســال 
۲۰۰۲ با این تیم قهرمان جام ملت های 

آفریقا شد. در سال ۲۰۰۳، شفر کامرون را تا فینال جام کنفدراسیون ها پیش برد، اما در 
بازی نهایی مغلوب گل طالیی تیری آنری شد و دستش از عنوان قهرمانی کوتاه ماند. شفر 

عالوه بر کامرون، در تیم های ملی تایلند و جامائیکا هم مربیگری کرده است.
در عرصه باشگاهی شفر در تیم هایی چون باکوی آذربایجان، االهلی و العین امارات و موان 
تونگ یونایتد تایلند مربیگری کرد و با این تیم ها به عناوین مختلفی دســت یافت. شفر 
به عنوان ششمین مربی خارجی تاریخ باشگاه اســتقالل قرار است تا پایان فصل هدایت 
آبی پوشان را بر عهده بگیرد. وی مسن ترین مربی استقالل در تاریخ لیگ برتر به حساب 
می آید. هشتمین مربی آلمانی تاریخ لیگ برتر )و دومین مربی آلمانی استقالل( در 
بدو ورودش به ایــران برای رقیب دیرینه کری خواند و اســتقالل را تیمی برتر 
از پرسپولیس توصیف 
کرد. بایــد منتظر 
ماند تا مشــخص 
شود که آیا شفر در 
عمل هم می تواند 
ادعای خود را ثابت 

کند یا نه.

محمد طیبی در کنار ژاوی
»ژاوی هرناندز« در صفحه اینستاگرام خود عکسی همراه با محمد طیبی، لژیونر ایرانی باشگاه القطر 

منتشر کرد.

در حاشیه

میالد محمدی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران که در تیم 
اخمت گروزنی روسیه بازی می کند، میهمان این هفته 
برنامه نود بود. محمدی در بخشی از برنامه گفت: هدف 
بزرگی دارم. می خواهم در یکی از چهار تیم اول لیگ برتر 
انگلیس بازی کنم.عادل که طرفدار لیورپول است گفت: 
دوست داری در لیورپول بازی کنی؟ محمدی پاسخ داد: 

لیورپول هم خوب است.
23

اکبر ایمانی، محصول تیم های پایه سپاهان که بیش از ۶ سال از 
تجربه اولین بازی لیگ برتری او در ترکیب سپاهان می گذرد، 

با درخشش در پیراهن پدیده مشهد به تیم ملی رسید.
برخالف برخی دیگر از بازیکنان آمــاده لیگ برتر که با اضافه 
شدن لژیونرها خط خوردند، ایمانی در لیست نهایی تیم ملی 
برای دیدار با تیم های توگو و روسیه حضور دارد تا پدیده سابق 

اصفهانی ها پدیده جدید تیم ملی باشد.

به گزارش ایمنا؛ رشــید مظاهری پس از غیبــت در اردوی قبلی 
تیم ملی، بار دیگر از ســوی کارلوس کی روش دعوت شد و از سه 
ملی پوش ذوب آهن تنها بازیکنی بود که در پایان مرحله اول اردو 

خط نخورد و نامش در لیست نهایی قرار گرفت.
البته از شواهد و قرائن موجود و ترتیب دروازه بان دعوت شده اینطور 
برمی آید که مظاهری تنها گزینه چهارم کی روش برای حراست از 

دروازه تیم ملی است. 

پدیده سابق اصفهانی ها  در تیم ملی رشید همچنان امیدوار به روسیه به یکی از چهار تیم اول انگلیس می روم

منهای فوتبال

وزیر ورزش بامربیگری خادم در 
تیم ملی کشتی مخالفت کرد!

میزان : وزیر ورزش که چندی پیش در جلسه شورای فنی 
کشتی حاضر شده بود با پیشنهاد سرمربیگری رسول خادم 

در تیم ملی کشتی آزاد مخالفت کرد.
پس از اختالف به وجود آمده بیــن وزیر ورزش و رییس 
فدراسیون کشــتی، سلطانی فر در جلســه شورای فنی 
 کشــتی حضور پیدا کرد تا به نوعی بــه اختالفات پایان 

داده شود.
در این جلسه تعدادی از اعضای شورای فنی کشتی آزاد 
پیشنهاد دادند که خادم بار دیگر هدایت تیم ملی کشتی 
آزاد را بر عهده بگیــرد، اما وزیر ورزش با این پیشــنهاد 
مخالفت کرد و گفت که بهتر است خادم روی حضورش در 
اتحادیه جهانی تمرکز کند زیرا اگر خادم سرمربیگری تیم 
ملی کشتی آزاد را بر عهده بگیرد دیگر فرصتی برای حضور 

در اتحادیه جهانی کشتی نخواهد داشت.

در مسابقات ووشوی قهرمانی جهان؛

تالوکار اصفهانی، نخستین مدال 
ایران را کسب کرد

زهرا کیانی ،نخســتین مدال تیم ملی ووشوی ایران در 
مسابقات جهانی کازان را کسب کرد.

به گزارش خبرگــزاری ایمنا، به نقــل از روابط عمومی 
فدراسیون ووشــو، چهاردهمین دوره مسابقات ووشوی 
قهرمانی جهان از روز جمعه به میزبانی شهر کازان روسیه 

آغاز شده است.
در رقابت های نوبت عصرروز دوشنبه، زهرا کیانی تالوکار 
اصفهانی در فرم »جین شــو« با امتیاز ۹.۵۶ بر سکوی 
 سوم ایستاد و مدال برنز را برای تیم ایران به ارمغان آورد.
»هی جو سئو« از کره جنوبی با امتیاز ۹.۶۵ طال گرفت و 
»کیکو یاماگوچی« از ژاپن با امتیاز ۹.۶۲ دوم شد. در ادامه 
این مسابقات، هفت سانداکار کشورمان در مرحله نیمه 

نهایی اوزان مختلف به میدان رفتند.
این پیکارها شب گذشته با معرفی تیم های برتر به اتمام 

 رسید.

بانک ورزش: شاید تا پیش از بازی با الهالل عربستان خیلی 
از پرسپولیسی ها فکر می کردند که محرومیت مهدی طارمی 
موضوع چندان مهمی نیســت و با توجه بــه حضور گادوین 
منشا در ترکیب این تیم، سرخپوشــان می توانند چهار ماه 
پیش رو را بدون آقای گل بوشهری شان سر کنند. با این وجود 
نمایش خط حمله پرســپولیس در این دیدار همه معادالت 

را عوض کرد. 
در چنین شرایطی شاید بتوان شایعه ای را که قبال به صورت 
سرسری مطرح می شد، جدی تر بازبینی کرد؛ حضور اشکان 

دژاگه در پرسپولیس!
اگرچه فدراسیون جهانی فوتبال، باشــگاه پرسپولیس را از 

جذب بازیکن در دو پنجــره نقل وانتقاالتی محروم کرده، اما 
با اعالم مهدی تاج سرخپوشان تا آذرماه و فرا رسیدن پنجره 
زمستانی قادر به جذب بازیکن آزاد خواهند بود. دژاگه در حال 
حاضر بازیکن آزاد محسوب می شود و مدت هاست که در تیم 
باشگاهی خاصی به میدان نرفته. همیشه شایعاتی در مورد 
حضور این بازیکن در لیگ باشگاهی ایران و به خصوص باشگاه 
پرسپولیس بر سر زبان ها بوده و حتی برخی اخبار غیررسمی 
از عالقه اشــکان به قرمزهای پایتخت حکایت داشته، با این 
وجود به دالیــل مختلف مذاکرات هرگــز جنبه جدی پیدا 
نمی کرد. حاال اما وضعیت عوض شده و پرسپولیس فقط سه 
ماه فرصت دارد شرایط خودش را از نظر مهره و نیروی انسانی 
تا یک سال آینده بیمه کند. در این شــرایط واضح است که 
اشکان دژاگه می تواند یکی از مهم ترین هدف های سرخپوشان 
باشــد. انتقال او عالوه بر کمک فنی به پرسپولیس، می تواند 

یک شوک روحی مناسب هم برای قرمزها باشد و ماجرای آن 
محرومیت های کذایی را تا حدی تحت الشــعاع قرار بدهد. 
البته باید دید دژاگه در شرایط فعلی به حضور در لیگ ایران 

فکر می کند یا نه؟

گزینه خرید پرسپولیس جدی شد؟

قاب روز

 از چند شــب گذشــته رســانه ها خبر از توافق اولیه مدیران استقالل با 
»وینفرد شفر« مربی ۶۷ ساله آلمانی داده بودند. نصرا... عبدالهی، سرپرست 
استقالل هم اعالم  کرد که شانس شفر برای هدایت استقالل بیشتر از دیگر 
گزینه هاست و خبر رسمی سرمربیگری او در استقالل منتشر شد، اما اتفاق 
عجیبی که برای شفر افتاده ممکن اســت باعث منتفی شدن حضور او در 

استقالل شود.
شاید باورکردنی نباشد اما »وینفرد شفر« توسط چند ایرانی تهدید به مرگ 
شده تا از حضور در استقالل منصرف شــود. ظاهرا چند ایرانی که کارنامه 
کاری او را در سال های گذشته دیده اند از توافق او با استقالل به شدت ناراحت 
هستند و در فضای مجازی به او مستقیما پیام هایی داده  و از او خواسته اند 

به ایران نیاید.

 سوال مشترکی که از سوی اصحاب رسانه مطرح شد و پاسخ مشترکی 
هم به آن داده شد، مواضع جدید باشگاه استقالل در قبال سید مهدی 
رحمتی و مجتبی جباری دو بازیکن با تجربه این تیم بود.اعضای کمیته 
فنی و حتی مدیرعامل باشگاه استقالل توپ را در زمین سرمربی جدید 
انداختند و ادامه حضور این دو بازیکن را منوط به نظر وینفر شفر دانستند.
در حالی شرط ادامه حضور رحمتی و جباری در استقالل رضایت شفر 
اعالم شده که براساس اطالعات کسب شده توسط خبرنگار مهر، اغلب 
اعضای کمیته فنی استقالل و تصمیم سازان در این باشگاه روی بازگشت 
رحمتی به این تیم نظر مثبتی ندارند؛ البته این موضوع هنوز به تصویب 
نهایی نرسیده؛  برخی شواهد نشان می دهد استقاللی ها بی تمایل به آغاز 

دوباره همکاری با وحید طالب لو نیستند.

 شیر جدید استقالل 
به مرگ تهدید شد !

بازگشت طالب لو به جمع 
آبی ها!

نگاهیبهکارنامهمربیآلمانیآبیها

خبر روز

تسنیم : فدراســیون فوتبال کشــورمان با جریمه نقدی از سوی 
فدراسیون جهانی فوتبال مواجه شد.

کمیتــه انضباطــی فدراســیون 
جهانی فوتبــال )فیفا( تازه ترین 
آرای انضباطــی خــود را 
منتشــر کــرد کــه در این 
بیــن فدراســیون فوتبال 
 کشــورمان نیز نقره داغ شد.

بر این اســاس فدراســیون 
فوتبال ایران به خاطر برگزاری 
مراســم جشــن صعود به جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه درست 
قبل از شروع دیدار با ســوریه در هفته پایانی مرحله انتخابی این 
رقابت ها و سردادن شعارهای غیرفوتبالی و رفتار نامناسب هواداران، 

4۵ هزار فرانک سوئیس )4۶ هزار و 4۰۰ دالر( جریمه شد.
فیفا همچنین فدراســیون آلمان را به علت شعار نازی ها از طرف 
هواداران در دیدار مقابل جمهوری چک در چارچوب رقابت های 
مقدماتی جام جهانی، مبلغ ۳۲ هزار فرانک ســوئیس )۲4 هزار و 

۸۰۰ پوند( جریمه کرد.
فیفا فدراسیون فوتبال عربســتان را نیز به خاطر امتناع بازیکنان 
 تیم ملــی عربســتان در مصاحبه با شــبکه بین اســپورت قطر

 ۷۵۰۰ فرانک سوئیس جریمه نقدی کرد؛ البته فیفا به خاطر رفتار 
هواداران سعودی در دیدار مقابل ژاپن به هشدار اکتفا کرد.

شبکه بین اسپورت قطر رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ را 
به صورت انحصاری در اختیار دارد و سعودی ها در بازی مقابل ژاپن 
از مصاحبه با این شبکه قطری به خاطر قطع شدن رابطه ریاض با 
دوحه خودداری کردند و این کار سیاســی سعودی ها با جریمه از 

سوی فیفا همراه شد.

 »فیفا« ایران، آلمان و عربستان را
 نقره داغ کرد

فوتبال جهان

بدترین خبر برای تیم ملی اسپانیا و چلسی، غیبت یک ماهه آلوارو 
موراتا به علت مصدومیت عضالنی است.

به گزارش ورزش سه؛ موراتا در نیمه 
اول دیدار چلســی برابر سیتی 
آسیب دید و از میدان خارج شد 
تا تیمش به نحو محسوســی 
افت کرده و در نهایت این بازی 

خانگی را مغلوب شود.
اما اخبار منتشر شــده از کادر 
پزشــکی تیم ملی اسپانیا حاکی 
از آن است که موراتا بین ۳ الی 4 

از میادیــن دور خواهد بود و بدین هفتــه 
ترتیب دودیدار بعدی تیم ملی کشورش و همچنین بازی مهم چلسی 
برابر رم را در لیگ قهرمانان از دست خواهد داد، اما تالش کادر پزشکی 
بر آن است که موراتا به دیدار حساس تیمش برابر منچستریونایتد در 
اواسط ماه آبان برسد و تا آن مقطع کونته چاره ای جز استفاه از» میچی 

باتشوایی« در ترکیب آبی های لندن نخواهد داشت.

»موراتا« یک ماه دور از میادین

فارس: ایکر کاسیاس، دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا که 
مدتی است از سوی لوپتگی به تیم ملی دعوت 
نمی شود، در واکنش به حوادث اخیر 
کاتالونیا و حواشی تیم ملی گفت: 
جدایی طلبان به خودشان ضربه 
می زنند، این بی فکرها فوتبال 
اسپانیا را نابود می کنند. هرگز 
فراموش نمی کنم که تیم ملی 
فوتبال اسپانیا در جام جهانی 
۲۰۰۲ چه ضربه هایی از بازیکنان 
کاتالونیایی خورد، آنها به ما خیانت 
کردند و در رختکن با رائول و من 
درگیر شــدند.وی ادامه داد: امروز حضور پیکه در تیم ملی به صالح 
نیست، البته او دوســت صمیمی من است و برایش واقعا متاسفم که 
بازیچه سیاسیون بی فکر جدایی طلب شده است. مردم اسپانیا حق 

دارند با حضور پیکه در تیم ملی مخالف باشند.

 بی فکرها، فوتبال اسپانیا را
 نابود می کنند
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تکمیل دوربرگردان شهدای اشکاوند با اعتبار بیش از 4میلیارد
مجید براتــی، مدیرپروژه دوربرگردان شــهدای اشــکاوند، با اشــاره به اینکــه این پروژه 
تاکنون۸۱درصد پیشرفت داشته است،گفت: این طرح با اعتبار۴میلیارد و۷۰۰میلیون تومان 

ظرف ۲ماه آینده تکمیل می شود.

چهره ها

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اظهارکرد: به دنبال کاهش دما و سردی هوا، شهروندان باید نکات 
ایمنی را در نصب وسایل گرمایشی در منازل و مغازه ها رعایت کنند.

بهزاد بزرگزاد افزود: در این راستا شهروندان باید از صحت وســایل گرمایشی و متعلقات آن مثل نوع دودکش، محل 
نصب، قطر و کارآیی مطلوب دودکش ها به منظور خروج گازهای سمی و خطرناک به خارج از محیط، اطمینان کامل 

داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شــهروندان نباید از بخاری های بدون دودکش در 
اتاق های خواب و محیط های کوچک و بسته استفاده کنند، ادامه داد: 
همچنین شهروندان باید از گازســوز کردن بخاری ها و آبگرمکن های 

نفتی و دیگر وسایل گرمازا خودداری کنند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل ۸۰ ســانتی متر از سطح پشت بام 
باالتر باشد، اما متاسفانه در ساختمان های قدیمی چند طبقه، بسیاری 
از لوله ها در مجاورت جان پناه پشت بام ها قرار دارند که این مهم باعث 

جلوگیری از خروج دود آبگرمکن می شود.
بزرگزاد با بیــان اینکه باید لولــه دودکش ها اســتاندارد و محل اتصال قطعــات دودکش ها کامال دودبند باشــد، 
 گفت: همچنین اســتفاده از لوله دودکش به صورت افقی از داخل پنجره، درب ها و ســقف هــای کاذب غیرمجاز 

است.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان گفت: در ایام محرم و صفر و تالقی آن با ایام دفاع مقدس، 
نمایشگاهی در سالن شمع گلستان شهدا با عنوان »حدیث خوبان« برگزار شده تا یادمانی برای مسافران تخت فوالد و 

سرداران شهید استان اصفهان باشد.
سیدعلی معرک نژاد تصریح کرد: این نمایشگاه با ۲ تاالر مجزا در قالب های مختلف شامل تابلو نوشته، فیلم، عکس و 

کلیپ های کوتاه و جذاب، در فضایی تاثیرگذار به معرفی مفاخر مدفون در 
تخت فوالد و سرداران شهید می پردازد.

وی با اشــاره بــه اینکــه در این نمایشــگاه تســهیالت ویــژه ای برای 
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده اســت، ادامه داد: در نمایشگاه حدیث 
خوبان تکایای تخت فوالد به صورت سه بعدی به نمایش گذاشته می شود؛ 
همچنین نرم افزار و اپلیکیشــن تخت فوالد روی گوشی های تلفن همراه 
بازدیدکنندگان نصب می شود. معرک نژاد برگزاری نمایشگاه و فروشگاه 
محصوالت فرهنگی را از دیگر بخش های نمایشگاه حدیث خوبان برشمرد 
و گفت: در این نمایشــگاه امکان ثبت نام برای تورهای تخت فوالد گردی 
مهیا شده است. وی اعالم کرد: این نمایشگاه ۲ روز در هفته تا پایان ماه صفر 

روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۴ و روزهای جمعه از ساعت ۹ تا ۱۲ در گلستان شهدا پذیرای شهروندان است. مدیر 
مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد خاطرنشان کرد: رویکرد ما از برگزاری برنامه های مذهبی، رویکردی 

مشارکتی جهت مهیا کردن فضایی برای گروه های فرهنگی و مذهبی شهر است.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی تخت فوالد خبر داد:

تمدید نمایشگاه حدیث خوبان تا پایان ماه صفر 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تاکیدکرد:

ضرورت توجه به نکات ایمنی در نصب وسایل گرمایشی

اخبار

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبرداد:

بهره برداری آزمایشی از برنامه 
کاربردی »همراه داده اصفهان«

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
شاخص های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ در برنامه کاربردی 

»همراه داده اصفهان« بارگذاری شده است.
سعید فردانی افزود: همه شهروندان می توانند با ورود 
به پورتال معاونــت برنامه ریزی، پژوهــش و فناوری 
اطالعات، لینک همراه داده اصفهــان را فعال کنند و 
این نرم افزار را همراه با کلیه پروژه ها و شــاخص های 
اصفهان ۱۴۰۰ و اطالعات شهری دانلود کرده و با هر بار 
وصل شدن به اینترنت، اطالعات به روز را در این ارتباط 

دریافت کنند.
وی از بهره برداری آزمایشــی برنامه کاربردی »همراه 
داده اصفهــان« خبر داد و گفت: شــهرداری اصفهان 
بهره بــرداری آزمایشــی از برنامه کاربــردی »همراه 
داده اصفهــان« که شــامل آمار و اطالعات شــهری، 
برنامه اصفهان ۱۴۰۰، پیشــرفت پروژه های شهری 
 و دیگر شاخص هاســت را در اوایل آبان ماه ۹۶ انجام 

خواهد داد.

در  روزهای تاسوعا و عاشورای  حسینی انجام شد؛

درمان138مصدوم توسط 
فوریت های پزشکی استان

مدیرحوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان 
اظهارداشت: در روز تاسوعا و عاشورای حسینی  تمامی 
آمبوالنس های فوریت های پزشکی استان اصفهان در 
پایگاه  های جاده ای در حاشیه جاده ها و در پایگاه های 
شهری و شــهری- جاده ای در مراکز تجمع عزاداران 

اباعبدا... الحسین)ع( مستقر شدند.
غفور راســتین اضافــه کــرد:  در روزهای  تاســوعا 
و عاشــورای حســینی ۱۳۸بیمار و مصدوم توســط 
واحدهای مستقرشــده فوریت های پزشــکی استان 
مورد بررســی و درمان قرار گرفتند که ۸۷ نفر از آنها 
به بیمارســتان، منتقل و ۵۱ نفر به صورت ســرپایی 

درمان شدند.
مدیرحوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان 
گفت: اورژانس پیش بیمارســتانی استان اصفهان در 
مراسم تشییع شهید حججی و ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی)ع(، امداد- سالمت شرکت کنندگان در این 
مراســم ها را پوشــش داد و به ۴۲۸ نفر در این روزها 

امدادرسانی کرد.  

در مراسم هفتمین روز خاکسپاری شهید حججی؛

 سرلشکر محسن رضایی 
سخنرانی می کند

مدیر روابط عمومی لشــکر هشــت نجف اشــرف گفت: مراسم 
هفتمین روز خاکسپاری پاسدار شهید محسن حججی پنجشنبه 
 هفته جاری)فردا( با ســخنرانی سرلشکر محســن رضایی برگزار 

می شود.
عنایت ساالری با اشاره به برگزاری هفتمین روز خاکسپاری شهید 
مدافع حرم شهید محســن حججی اظهار داشت: این مراسم فردا 
از ساعت ۸ الی ۱۰صبح در حســینیه حضرت فاطمه زهرا )س( 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه سرلشکر دکتر محســن رضایی در این مراسم به 
صورت ویژه به ایراد سخن می پردازد،  تصریح کرد: در این مراسم از 

میثم مطیعی نیز به عنوان مداح دعوت شده است.

در ابتدای آغاز بــه کار این تاکســی های اینترنتی، رقابت اصلی بین تاکســی های اینترنتی 
و آژانس ها، تاکسی بی ســیم ها و تاکسی های شــهری بود اما با افزایش تعداد این 

تاکسی های اینترنتی و رقابتی که بینشان به وجود خواهد آمد، سوالی بزرگ 
در ذهن مخاطبان آن نقش می بندد که »کدام تاکسی اینترنتی را برای 

سفر خود انتخاب کنم؟«
در پاسخ به این سوال پارامترهای مختلفی دخیل هستند که موجب 
می شوند مسافر در بین تاکسی های اینترنتی یکی را برای جابه جایی 

انتخاب کند. 
در این گزارش با در نظر گرفتن برخی پارامترهای کمی که بیشــتر مدنظر 

مخاطبان تاکسی های اینترنتی است، سعی کردیم سه شرکت  تاکسی اینترنتی 
در اصفهان را مقایسه  کنیم؛ در ابتدا متنی را می خوانیم که این شرکت ها با 

عنوان »درباره ما« در سایت خود قرار داده اند.
ُدرشکه

درشکه اولین و بهترین اپلیکیشن درخواست تاکسی در 
اصفهان است.

پس از نصب درشــکه روی 
گوشی هوشــمند خود 
تنها با دو کلیک، مبدأ 
و مقصدتان را انتخاب 
کنید و پس از مشاهده 

هزینه ســفر با ارسال 
درخواســت خــودرو، در 

کوتاه ترین زمان ســفر خود 
را آغاز کنید.
اسنپ

اگر به دنبال یک راه ســاده و ســریع برای 
با اپلیکیشن اسنپ، شما درخواست خودرو هستید، اسنپ را از دست ندهید. 

تمامی رانندگان اطرافتان را به صورت زنده می بینید؛ فقط کافی اســت مبدأ و مقصدتان را 
مشخص کرده و درخواست اسنپ دهید تا نزدیک ترین خودرو، شما را تا مقصد همراهی کند. 
به وسیله پرداخت آنالین و اعتباری دیگر نیازی به پول نقد نیست و شما به راحتی می توانید 

هزینه سفر خود را از طریق کارت اعتباری و افزایش اعتبار حساب کاربری خود پرداخت کنید.
ما در اسنپ با پشتیبانی ۲۴ ساعته حتی در روزهای تعطیل هم شما را تنها 
نگذاشته و به تمامی سواالت تان در ســریع ترین زمان ممکن پاسخ 
خواهیم داد. در حال حاضر اســنپ در شــهرهای تهران، کرج، 

اصفهان، شیراز و مشهد فعال است.
طرح های تشویقی

شــرکت های تاکســی اینترنتی برای جذب مخاطبان بیشتر 
طرح های تشویقی و ســفرهای رایگان قرار می دهند که در هر 
کدام از شــرکت ها در قیمت و نوع طرح تفاوت هایی با دیگر شرکت ها 

وجود دارد. 
در تپسی روش کار بدین شکل است که شــما با ارسال کد 
اختصاصی خود به یکی از دوستان، کاری می کنید تا در 
اولین سفری که انجام می دهد، ۵ هزار تومان 
تخفیــف دریافت کنــد، پس از 
پایان سفر آنها نیز ۱۰ هزار 
تومان به حساب تپسی 
شما افزوده خواهد شد 
و می توانید در سفرهای 

خود از آن استفاده کنید.
در اســنپ نیز مثل تپسی، با 
ارسال کد مخصوصی برای دوستان 
خود، بــه آنها ۸ هزار تومان اعتبار اســنپی هدیه 
می دهید و در صورتی که دوســت شــما اولین ســفر خودش را 
با اســنپ به پایان برســاند، شــما ۱۵ هزار تومان اعتبار دریافت خواهید کرد. 
 اگر هم سفر شــما بیش از ۱۵ هزار تومان هزینه داشته باشــد، مابه التفاوت آن را پرداخت 

می کنید.
در مورد درشکه، ساز و کاری طراحی شــده اما از طریق نرم افزار این شرکت قابل تشخیص 

نیست، ظاهرا در درشکه امتیازبندی برای این کار طراحی شده است.
شرکت های تاکسی اینترنتی خدمات ویژه دیگری نیز در برخی شهرها مثل تهران دارند که 

در اصفهان هنوز فعال نشده است.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
شهر موزه اصفهان ســند محکمی از ادوار تاریخی مختلف است، اظهارکرد: 
محور فرهنگی تاریخی اصفهان را می توان در ۲۳ کیلومتر محور گردشگری 

خالصه کرد.
غالمرضا ساکتی افزود: این محور از دروازه طوقچی شــروع شده و با عبور از 
محور ســلجوقی، به میدان عتیق و از طریق بازار بزرگ بــه میدان امام)ره( 
رسیده و با عبور از ارگ حکومتی و دارالحکومه صفوی)باغات غرب میدان امام 
خمینی)ره(( به چهارباغ عباسی می رسد و از آنجا به سی وسه پل و چهارباغ باال 

و باغ های هزار جریب منتهی می شود.

وی اضافــه کرد: محــور بیدآباد یکی دیگــر از محورهــای تاریخی اصفهان 
حدفاصل خیابان جامی، بقعه شــیخ ابومســعود، حمام علیقلی آقا، بازارچه 
بیدآباد، بازارچه شاطر باشــی تا بازارچه رحیم خان است که ۲۴ هزار و ۵۰۰ 
 مترمربع مســاحت کل محور بوده و ۴۵ درصد آن تا به حال ساماندهی شده

 است.
جعفری با اشــاره به اینکه محور فرهنگی - تاریخی جویباره که اصلی ترین 
هسته اولیه شهر اصفهان اســت و منشــأ آن به اوایل حکومت هخامنشی و 
مهاجرت یهودیان بابل به دستور کوروش برمی گردد، گفت: این محور نیز دارای 
وسعت ۷ هزار و ۶۸۰ متر مربعی است که ۵۵ درصد آن ساماندهی شده است.

به گفته وی، محله جنوب میدان امام خمینی)ره( حد فاصل  محدوده میدان 
امام خمینی)ره(، گذر سعدی، گذر پشت مطبخ، خیابان استانداری، خیابان 
فرشادی، بازارچه حســن آباد، بازارچه مقصود بیک نیز  یکی از قدیمی ترین 
محالت اصفهان اســت که ۱۳ هزار و ۴۴۰ متر مربع وسعت دارد و ۷۲ درصد 

آن ساماندهی شده است.
این مقام مسئول شــهری، محله جلفا را به دلیل وجود ۲۵ خانه تاریخی و ۱۳ 
کلیسای ارزشمند قدیمی، یکی از محالت شاخص اصفهان برشمرد و عنوان 
کرد: ۸۸ درصد این محله نیز با داشــتن ۵۶ هزار و ۳۲۰ متر مربع، ساماندهی 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اصفهان در جایگاه واالیی در سطح جهان 
از لحاظ آثار تاریخی قرار دارد، تالش می شود تا اعتبار مناسبی برای حفظ و 

احیای این آثار تاریخی در نظر گرفته شود.

در دستور کار مدیریت شهری قرارگرفت؛

ساماندهی محورهای تاریخی فرهنگی به طول ۲3 کیلومتر

درپی گسترش تاکسی های آنالین در کالن شهرها از جمله اصفهان؛

دو کلیک تا مقصد
مدتی است که تاکسی های اینترنتی در شهر گنبدهای فیروزه ای به راه افتاده و با وجود مشکالت مختلفی که از جهات مختلف سر راهشان قرار گرفته،تعدادشان در حال 

زیاد شدن است و دیگر فقط به یکی دو شرکتی که در ابتدای کار اصفهان را در انحصار داشتند خالصه نمی شود.

به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دفتــر آیت ا... حســین 
مظاهری،آیت ا... العظمی مظاهــری در دیدار با وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اظهار داشــت: فعالیت ها و دستاوردهای 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی همواره توسط دوستان و 
دشمنان نظام رصد می شــود و به عبارت دیگر همه چشم ها 

به این وزارتخانه دوخته شده است.وی با یادآوری مشکالت 
جامعه نظیر معضالت و مفاسد اقتصادی، اداری و اخالقی، حل 
مشکالت و معضالت مزبور را نیازمند تدبیر ویژه مسئوالن و 
اهتمام کامل آنان دانست و اظهار داشت: بخش هایی از مفاسد 
فرهنگی، اجتماعی و اخالقی، با حل معضالت و مشــکالت 

اقتصادی، سامان خواهد یافت و اگر دولت بتواند با همه موانع 
موجود، گام های موثرتری در زمینــه اقتصاد و بهبود اوضاع 
معیشــتی مردم بردارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
می تواند به صورت جدی تر، به اصالح و بهبود ســاختارهای 
فرهنگی و اخالقی جامعه بپردازد. رییس حوزه علمیه اصفهان، 
روحیه اخالص و مجاهدت مردم را موجب ســنگین شــدن 
وظایف مسئوالن دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام 

بین مسئوالن، به ویژه اعضای دولت تاکید کرد. 

رییس حوزه علمیه اصفهان:

روحیه مجاهدت مردم،موجب سنگین شدن وظایف مسئوالن می شود

مدیر منطقه ۱۱شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بوستان شهدای مدافع 
حرم به متراژ ۷۲ هزار مترمربع، یکی از بزرگ ترین بوستان های شمال 
غرب اصفهان محسوب می شود. رسالت افزود: آزادسازی این بوستان سال 
گذشته تکمیل شد و اکنون نیز عملیات اجرایی آن در دست اجراست. 
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه تاکنون ۸۵درصد پیشرفت 
داشته است، عنوان کرد: بوستان شــهدای مدافع حرم به زودی تکمیل 
شده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد. رسالت با بیان اینکه با احداث 
این بوستان، ســرانه فضای ســبز هر نفر یک مترمربع افزایش می یابد، 
خاطرنشان کرد: برای این بوستان، احداث پیست دوچرخه سواری، زمین 
ورزشی روباز، زمین تنیس، محیط بازی کودکان، فضای سبز، پارکینگ و 

همچنین آب نمای هارمونیک در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه 11 شهرداری خبرداد:

پیشرفت85درصدی 
بوستان شهدای مدافع حرم

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات احداث مجموعه 
اداری و تجاری فجر در خیابان جی غربی به مساحت ۴۷۳ مترمربع و با 

همکاری بخش خصوصی در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است، 
عنوان کرد: مجموعه تجاری- اداری فجر در نیمه دوم سال جاری تکمیل 
می شود. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به احداث مجتمع 
تجاری-مســکونی مشــارکتی عنوان کرد: مجتمع تجاری-مسکونی 
شریعتی در خیابان جی شرقی، خیابان شریعتی، به مساحت ۴۷۲ متر 

مربع  با همکاری بخش خصوصی در دست اجراست.
مختاری اضافه کرد: این پروژه نیز تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته و 

در نیمه دوم سال جاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه 1۵ شهرداری خبرداد:

پیشرفت 85 درصدی 
مجموعه تجاری-اداری فجر

+ اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمد چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی 
متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. از کنسرت خوانندگان 
مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های 
 مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. 
با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان 

و در حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

اجرای دوره دوم نمایش تو مشغول 
مردنت بودی

محل: تاالر هنر اصفهان
زمان: تا ۲۵مهرماه

ویژه

سرپرست جدید هیئت بیماران 
خاص اصفهان منصوب شد

در پی درگذشــت عباس یزدان پناه رییس هیئت بیماران خاص و 
پیوند اعضای استان اصفهان که مدتی پیش دار فانی را وداع گفت، 
اداره کل ورزش و جوانان استان، سرپرست جدیدی را به فدراسیون 

پیشنهاد داد که مورد موافقت قرار گرفت.
بر اســاس حکم جدید، داریــوش باقری که پیشــتر دبیری این 
هیئت را بر عهــده داشــت، به عنوان سرپرســت معرفی شــد 
 و موظف اســت طی مدت ســه مــاه، زمینه برگــزاری مجمع را 

فراهم  کند.
 از زمان فعالیت هیئــت بیماران خاص و پیونــد اعضا، یزدان پناه 
ریاســت این هیئت را در اختیار داشــت و در مــدت بیش از دو 
 دهه، خدمات شــایانی را به جامعه بیماران خــاص و پیوند اعضا 

ارائه کرد.

شهرداری

مدیرکمیسیون های ماده 1۰۰ شهرداری:

 سود جرایم پرداخت اقساطی 
ماده صد دریافت نمی شود

مدیرکمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
جرایم ماده ۱۰۰ مراکز مسکونی و تجاری متفاوت است، اظهارکرد: 
جریمه ماده صد مراکز مسکونی، یک دوم تا ۳ برابر و تجاری ۲ تا ۴ 

برابر ارزش معامالتی ساختمانی است.
غالمعلی فیــض الهی افــزود: جرایم ماده ۱۰۰ نســبت به تخلف 
محاسبه می شود و هزینه جرایم نیز بر اساس نوع مصالح و موقعیت 

جغرافیایی آن متفاوت است.
وی عنوان کرد: جرایم ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان تخفیف ندارد اما 
شهرداری اصفهان برای رفاه حال شهروندان آن را به صورت اقساطی 

دریافت کرده و بابت آن سودی دریافت نمی کند.
فیض الهی خاطرنشــان کرد: برای آگاهی بخشی به مالکان، پیش 
از اخذ پروانه ســاختمان، کالس های آموزشی مسائل شهرسازی 

برپا می شود.
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امام حسین علیه السالم:
هر کس غم مومنی را بزداید، خداوند غم های دنیا و آخرتش را از او 

می زداید.
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 چگونه خشم خود را 
در خیابان کنترل کنیم؟

درگیری های لفظــی در خیابان یکــی از عوامل 
تاثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر 
با کنترل خشم همراه نباشــد گاه می تواند عواقب 

جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
نه فقط هیچ ایرانی که هیچ آدمــی در دنیا وجود 
ندارد که طی ســال های عمرش در کوچه، خیابان 
و مکان های عمومی هرازگاهی به خاطر موضوعات 
پیش پا افتاده ای دچار درگیری های لفظی نشــده 
باشــد. حرف ها و عباراتی که اگر از جانب دو طرف 
ادامه پیدا کند ممکن است به درگیری فیزیکی نیز 
منجر شود و گاه عواقبی داشته باشد که نتیجه یک 
خشم غیرارادی است. خشمی که اگر فقط و فقط 
برای چند ثانیه کنترل می شد تلخی آن می توانست 
یک حس ناخوشــایند زودگذر باشد. برای همین 
اگر در بین رفت وآمدهایتان چه سواره و چه پیاده 
مورد توهین های لفظی افــراد غریبه قرار گرفتید 
می توانید روش هایی را به کار بگیرید که هم برایتان 
دردسرساز نیســت و هم به طرف مقابلتان گوشزد 

می کند که کاری به کار شما نداشته باشد.
خودتان به خودتان احترام بگذارید

ایــن درگیری های لفظی معمــوال موقع رانندگی 
یا حتی در یک برخورد ســاده اتفاق می افتد. برای 
همین اگر شما هم در این موقعیت قرار گرفتید یا با 
فردی مواجه شدید که به ناروا، توهین هایی می کند 
که برای شما قابل هضم نیست پیش از واکنش نشان 

دادن اندکی تأمل کنید. 
طبیعتا اولین احساســی که سراغ شما خواهد آمد 
احساس خشم خواهد بود.خشــم از اینکه شأن و 

شخصیت شما مورد اهانت قرارگرفته است.
پس برای مراقبت بیشتر از همان شأن و شخصیت، 
به جای ضد حمله از قبل شــخصیت خود را پایین 

نکشید و سکوت کنید.
 به این فکر کنید که شــما این حرف ها را از جانب 
فردی می شــنوید که هیچ شــناختی از او ندارید 
آدمی که شــاید به لحاظ رتبه و نزاکت اجتماعی با 
شما هم رده نباشد. پس به قول معروف با او دهان 

به دهان نشوید.
همیشه لبخند بزنید

بسیاری از آدم هایی که در کوچه و خیابان شروع به 
بد و بیراه گفتن می کنند تمام هدفشان از این کار 
ناراحت کردن و عصبی کردن شماست. پس شما 
دو راه بیشتر پیش رو ندارید یا با آنها همراه شوید و 
دقیقا همان احساسی را درونتان راه دهید که آنها 
از شما انتظار دارند و یا می توانید در این شرایط یک 
لبخند همیشــگی بر لب داشته باشــید، بی خیال 
باشید و جوری رفتار کنید که نسبت به او و رفتارش 

بی اهمیت هستید.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

اخالص
 مخلص دعایش مستجاب می شود

سعید بن مسیب گوید: سالی قحطی پدید آمد و مردم به طلب باران 
شدند. من نظر افکندم و دیدم غالمی ســیاه، باالی تپه ای برآمد و 
از مردم جدا شــد. به دنبالش رفتم و دیدم لب های خود را حرکت 
می دهد و هنوز دعای او تمام نشده بود که ابری از آسمان ظاهر شد. 
غالم سیاه چون نظرش برآن ابر افتاد،  حمد خدا را به جا آورد و از آنجا 
حرکت کرد و باران ما را فرو گرفت. به حدی که گمان کردیم ما را از 
بین خواهد برد. من به دنبال غالم شدم دیدم به خانه امام سجاد)ع( 
رفت. خدمت امام)ع( رسیدم و عرض کردم: درخانه شما غالم سیاهی 
است. بر من منت بگذارید و او را به من بفروشید. امام)ع( فرمود: ای 
سعید! چرا به تو نبخشم.  پس امر فرمود بزرگ غالمان خود را که هر 
غالمی که درخانه اســت به من عرضه کند. پس ایشان را جمع کرد 
ولی آن غالم را در بین ایشان ندیدم. گفتم آن را که من می خواهم در 
بین ایشان نیست. فرمود: دیگر باقی نمانده مگر فالن غالم؛ پس امر 
فرمود او را حاضر کردند چون حاضر شــد دیدم او همان مقصود من 
است. گفتم: مطلوب من همین است. امام)ع( فرمود: ای غالم! سعید 
مالک توست همراهش برو. غالم رو به من کرد و گفت: چه چیزی تو 
را سبب شد که مرا از موالیم جدا ساختی؟ گفتم: به سبب آن چیزی 
که از استجابت دعای باران تو دیدم. غالم این را شنید، دست ابتهال 
به درگاه حق بلند کرد و رو به آســمان نمود و گفت: ای پرودگار من 
رازی بود ما بین تو و من، االن آن را فاش کردی پس مرا بمیران و به 
سوی خود ببر. پس امام )ع(و آن کسانی که حاضر بودند از حال غالم 
گریستند و من با حال گریان بیرون آمدم چون به منزل خویش رفتم 
فرستاده امام)ع( آمد و گفت اگر می خواهی به جنازه صاحبت حاضر 

شوی بیا! با آن پیام آور برگشتم و دیدم آن غالم وفات یافته است.

باغ 
کاغذی

             
  زیارت جامعه کبیره منظومه ای از واالترین معارف شــیعه 
بوده که از ســندی معتبر و خدشــه ناپذیر برخوردار است. 
این زیارت که از ســوی امام هادی علیه السالم تعلیم داده 
شــده، هم از نظر مخاطب )تمامی امامان معصوم( و هم از 
نظر اوصاف مخاطبان جامعیت دارد.یکی از بهترین متن ها 
برای سلوک والیی و معرفت ائمه اطهار همین زیارت است 
که در گذشته نیز علما به شرح آن پرداخته اند. با این وجود، 
مقامات اولیا که شرحی بر این زیارت پرمعنی و عمیق است، از 

بیانی بی تکلف بهره می برد که نه فقط برای اهل فن که برای 
عموم مومنان قابل فهم و استفاده است. با مطالعه این اثر، افق 
معرفتی خواننده تعالی مضاعفی می یابد و همراه با هر فراز این 
زیارت، پرنده معرفت خواننده هم به پرواز در می آید. آنچه اثر 
حاضر را از مابقی آثار مشابه جدا می کند، نگرش نکته سنج و 
خوش ذوقی نویسنده است که ناخودآگاه مخاطب را به دنبال 
خود می کشاند. در ابتدای اثر بحث مبسوطی نسبت به ماهیت 

زیارت و سالم و آثار مترتب بر آن ارائه شده است.

مقامات اولیاء

روستایی که » تمیزترین روستای آسیا « لقب گرفته است!

دانستنی ها

طبیعت، یک عاشق کامل واقعی است
طبیعت، یک عاشق کامل واقعی است؛ چراکه 

هرگز خود را تکرار نمی کند. 
مگذار که عشق، به عادت دوست داشتن تبدیل 
شود! عشق عادت به دوســت داشتن و سخت 
دوست داشتن دیگری نیست؛ پیوسته نو کردن 
خواستنی است که خود پیوســته، خواهان نو 
شدن است و دگرگون شــدن. »تازگی« ذات 
عشق اســت و »طراوت« بافت عشق. چگونه 
می شــود تازگی و طراوت را از عشــق گرفت و 

عشق، همچنان، عشق بماند؟! 
»یک عاشقانه آرام«
 »نادر ابراهیمی«

از ظروف پالستیکی دور انداخته شده گرفته،  تا کثیفی  های حرف حساب
مربوط به گاوهایی کــه در خیابان حرکــت می کنند، 
همگی از جمله مشکالت شــهرهای بزرگی مثل دهلی 
در هند هســتند. به صورت کلی، آشغال مشکل بزرگی 
 در هند است ولی این مشکل در روستای کوچکی به نام
 Mawlynnong اصال  مطرح نیست. اهالی این روستا 
تحمل آشغال را ندارند و وقت زیادی را صرف این می کنند 
تا جای جای روستایشان پاکیزه باشد. اینجا »تمیزترین 

روستای آسیا« است. 
روســتای Mawlynnong بــرای اولین بار در ســال 
 ۲۰۰۳ به شهرت رسید. در آن زمان یک خبرنگار از مجله
 Discover لقب »تمیزترین روستای آسیا« را به آن داد. 
بعد از اینکه این خبرنگار خبر وجود روستایی را شنید که 
در آن تمام افراد، با هر سنی، دغدغه پاکی محیط اطراف 
خود را دارند، به آنجا ســفر کرد. طی سفر، پاکیزگی این 
روســتا و مردمش تاثیر فراوانی بر وی گذاشت و تصمیم 
گرفت لقب »پاکیزه ترین روستا آســیا« را به آن اطالق 

کند. این مقاله توجه افراد زیــادی را به این اجتماع ۶۰۰ 
نفره جلب کرد تا به آنجا سفر کنند و پاکیزگی مثال زدنی 

روستای آنها را از نزدیک مشاهده کنند.
البته این امر شاید شبیه به یک تکنیک هوشمندانه برای 
بازاریابی گردشگری باشد، اما افکار مردم این روستا واقعا 
باالتر از بازاریابی است. مردم بومی این روستا می گویند از 
زمانی که در خاطرشان است، اولویت اصلی آنها پاکیزه نگه 
داشتن روستا بوده است؛ البته هیچ کس هنوز نمی داند که 

این وسواس به تمیزی از چه زمانی شروع شد. 
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