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در نطق  نایب رییس شورای شهر در پنجاه و چهارمین جلسه 
شورای شهر اصفهان مطرح شد؛

زد و بند در اداره کل 
آموزش و پرورش 
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غذاهای متنوع و لذیذ ایرانی

 تسلیم نمی شویم
مراسم گرامیداشت یوم ا... 13 آبان با یک پیام روشن به دشمن برگزار شد؛
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  به بهانه کناررفتن »اسالمیان« از ریاست هیئت مدیره بزرگ ترین شرکت فوالدی  ایران؛

سونامی استعفاهای زوری در فوالدمبارکه؟!
سونامی استعفا و کناررفتن)یا کنار گذاشته شدن( در فوالدمبارکه ادامه دارد. پس از استعفای 
»بهرام سبحانی« از مدیریت شــرکت فوالدمبارکه، این بار خبر رسید که »محمود اسالمیان« 
هم از ریاست هیئت مدیره بزرگ ترین شرکت فوالدی ایران استعفا داده است. محمود اسالمیان البته نیازی به 
معرفی ندارد، او از چهره های سیاسی و صنعتی شناخته شده کشور و با سابقه طوالنی در سمت های مدیر عاملی 

و عضویت در هیئت مدیره ...
صفحه   3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ادامه در صفحه 2   

باالخره 13 آبان فرا رسید؛ روزی که  آمریکا شش ماه است وعده اعمال شــدیدترین تحریم ها در این روز علیه کشورمان را 
داده و موجی از تحریم هاو تهدیدها علیه شــریان های اقتصادی ایران در دنیا در حال فعال شدن است. در این میان آنچه به 
چشم نمی آید عملی شدن وعده های اروپا و متحدان آسیایی ایران در مقابل آمریکاست.ایاالت متحده در حالی شدیدترین 
تحریم های اقتصادی شامل بیش از 700مورد از گسترده ترین محدودیت ها را به اجرا در می آورد که نه تنها از بسته عملیاتی 
ایران و اروپا خبری نیست بلکه موجی از انتقادها و تبلیغات ضد ایرانی با محوریت دانمارک و حتی تقاضا برای اعمال برخی از 
تحریم ها علیه کشورمان در اتحادیه اروپا به راه افتاده است. این جو روانی نه تنها به نفع ایران نیست بلکه عمال دستاویزی برای 
بدقولی اروپایی ها در برابر تعهدات در برجام خواهد بود. اگر چه آمریکا در مصاف با ایران عمال از برنامه های اعالمی خود مبنی 
بر به صفر رساندن فروش نفت ایران ناکام بوده و حتی برخی از کشورها را از لیست تحریم و خرید نفت ایران مستثنی کرده 
است؛ اما در نهایت با چشم انداز جدید اقتصادی در دنیا به زودی این کشورها نیز از صف خریداران نفتی ایران بیرون خواهند 
رفت. یک روز مانده به اجرایی شدن تحریم ها »موگرینی« در گفت وگوی تلفنی خود با »ظریف« خبر از اجرایی شدن ساز و 

کار مالی این اتحادیه با ایران را داد؛ اما به نظر می رسد اروپا به دلیل نداشتن  توان حمایتی از ایران ...

بسته حمایتی اروپا کجاست؟

مرضیه محب رسول

 تنها 8 درصد سد زاینده رود
 آب دارد

هشدار معاون شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

3

جایی برای پیرمردها نیست
 موج رفتن بازنشسته ها در راه اصفهان؛
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خبرهای خوبی در راه است 
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شیوع تب مالت در اصفهان در 
تب و تاب تاییدها و تکذیب ها 

  ادعای مدیر کل دامپزشکی زنجان در 
اصفهان تکذیب شد؛

9

  اصفهان در مسیر هوشمند سازی؛  
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الیحه CFT که پس از روزها کش و قوس در 
مجلس تصویب شد، در شــورای نگهبان به 
دلیل آنچه برخی از موارد خالف شرع عنوان 

شده است، به مجلس بازگردانده شد. 
این خبــر در حالی ابتــدا از ســوی »کدخدایی« 
سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی منتشر 
شد که برخی از ســایت ها در روزهای اخیر مدعی 
بودند به دلیل عدم اطالع رسانی شورای نگهبان این 
الیحه با گذشت 25 روز از ارســال ، قابل اجراست.  
سایت رسانه ای رسمی دولت، نیز در روزهای اخیر 
مدعی شده بود بر اســاس اصل 94 قانون اساسی، 
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده 
روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و 
قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را 
مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند، در 
غیر این صورت مصوبه قابل اجراســت. همچنین بر 
اساس اصل 95 قانون اساسی در مواردی که شورای 
نگهبان مدت ده روز را برای رســیدگی و اظهارنظر 
نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسالمی 
حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید 
وقت شود. علی رغم این گمانه زنی ها اما توییت روز 
گذشته کدخدایی به تمام شایعات پایان داد و رسما 
الیحه حمایت مالی تروریسم را به مجلس بازگرداند. 
خبر رد CFT را ابتدا عباسعلی کدخدایی در توییتی 
منتشــر کرد. وی در این پیام عنوان کرد شــورای 
نگهبان الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در 
جلسات متعدد خود مورد بررســی قرار داد و واجد 
ایرادات و ابهاماتی دانســت، این نظر شــامل موارد 
خالف شرع خالف قانون اساســی و ابهام در موعد 
مقرر برای مجلس شورای اسالمی ارسال شده است. 
سخنگوی شــورای نگهبان پس از آن در مصاحبه با 
تسنیم در مورد بررسی CFT با اشاره به بررسی الیحه 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT(، یکی از لوایح 
FATF، گفت: این الیحه در جلسات متعدد و مکرر 
شــورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به نتیجه بررســی های شورای نگهبان 
درباره الیحه ایران به کنوانســیون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم )CFT(، اظهار داشت: نظرات شورای 

نگهبان درباره این الیحه 
شامل موارد خالف شرع، 
خــالف قانون اساســی و 
ابهاماتی است که در نامه ای 
به مجلس شورای اسالمی 
اعالم شده است.قائم مقام 
دبیــر شــورای نگهبان، 

ایرادات این شــورا نســبت به الیحه CFT را حدود 
20 مورد دانســت و افزود: همزمان با بررسی مصوبه 
مجلس درباره الیحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز این الیحه را بررســی و درباره آن اعالم نظر 
کرده است.وی خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که به 
الیحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به منزله رد 
این مصوبه نیســت و فقط اظهارنظر شورای نگهبان 
اســت  و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی  اش 
اصرار کند، در نهایت این الیحه، جهت تعیین تکلیف 
نهایی به مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ارجاع 
می شود. سال گذشــته هیئت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام  در اجــرای بند دوم اصل 

110 قانــون اساســی با 
دستور مقام معظم رهبری 
شــکل گرفت تا بــا دقت 
کارشناســانه و ســرعت 
الزم به نظــارت بر اجرای 
سیاســتهای کلــی نظام 
بپردازد.ایــن نظــارت در 
مورد قوانیــن، با همکاری کمیســیون های مجلس 
انجام می گیرد و نتیجه آن به اطالع شــورای نگهبان 
نیز می رسد.وظیفه نظارت هیئت عالی فقط بر اجرای 
سیاست های کلی است و تداخلی با وظایف عمومی 
شورای نگهبان ندارد. اطالع رســانی هیئت عالی به 
شورای نگهبان برای کمک تخصصی به ایفای وظایف 
قانونی شورای نگهبان اســت. در جدیدترین موضع 
گیری از سوی مجلس نیز رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس اعالم کرد: الیحه 
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT( در 
اولین جلسه پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه بررسی می شود.حشمت ا... فالحت پیشه 

افزود: شورای نگهبان بیش از 20 مورد ایراد به الیحه
CFT وارد دانسته اســت که باید در این کمیسیون 
بررسی شود.وی یادآور شد: عالوه بر ایرادهای مذکور 
در نهایت، شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما 
به معنای رد الیحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 

تروریسم محسوب می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: در این 
بند گفته شده بعضی از ایرادات قابل اصالح نیست و 
خالف منافع ملی بوده و طبق آن الیحه مزبور خالف 
شرع تشخیص داده شده است.فالحت پیشه یادآور 
شد: کمیســیون امنیت ملی نظر خود را در صحن 
مجلس اعالم خواهد کرد و در صورت تایید به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود. با توجه به 
مخالفت اجمالی این هیئت بــا الیحه حمایت منع 
مالی از تروریســم حال باید دید آیا مجلس بار دیگر 
بر نظر خود پافشــاری خواهد کرد که در این صورت 
این الیحه در محله بعد باید به تایید مجمع تشخیص 
مصلحتی برسد که به نظر پیش تر مخالفت خود با این 

الیحه را ابراز کرده است.

توییتر، حساب های کاربری 
جعلی را در آمریکا مسدود کرد

در آســتانه انتخابات آمریــکا، »توییتر« هزاران 
حســاب کاربری را مســدود کرد که خواستار 
بایکوت انتخابات شده بودند.توییتر اعالم کرده 
اســت که هدف از ایجاد این حساب های جعلی 
آسیب رســاندن به حیثیت جناح دموکرات در 
آمریکا بوده اســت. گفته می شــود که عده ای 
خواســتار ایجاد این تصور در جامعــه بوده اند 
که گویا نیروهای وابســته به حــزب دموکرات 
آمریکا خواســتار بایکوت این انتخابات هستند.
موضوع از طریق طرفداران حــزب دموکرات به 
اطالع مسئوالن شبکه توییتر رســیده بود. این 
حســاب های جعلی در اواخر ســپتامبر و اوایل 
اکتبر توسط مســئوالن این شــبکه ردگیری و 

مسدود شده اند.

المانیتور: 
سفرهای اخیر نتانیاهو به منطقه 

را رییس موساد طراحی کرد
یک نشــریه تحلیلــی آمریکایی، شــکل گیری 
تالش های دیپلماتیک جدید تل آویو در ســطح 
منطقــه را به رییس موســاد نســبت داد.وبگاه 
»المانیتــور« در مطلبی با اشــاره بــه تحرکات 
دیپلماتیک تل آویو و ســفر »بنیامین نتانیاهو« 
نخســت وزیــر رژیم صهیونیســتی بــه عمان 
نوشــت: »یوســی کوهن« رییس موساد پشت 
پرده دیپلماســی در حال شــکوفایی اسراییل 
 بــا کشــورهای مســلمان جهــان قــرار دارد
 به طوری که وی در سفر نتانیاهو به عمان همراه 

وی بود.

انگلیس: 
توافقی میان لندن و بروکسل 
درباره برگزیت وجود ندارد

سخنگوی دولت انگلیس گفت گزارش هایی که از 
توافق سری لندن برای ماندن در اتحادیه گمرکی 
اروپا بعــد از برگزیت خبر دادنــد، تنها حدس و 

گمان هستند.
سخنگوی »ترزا می« نخست وزیر انگلیس گفت 
که مذاکرات برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپــا( تا کنون 95 درصد پیشــرفت داشــته و 

گفت وگوها همچنان ادامه دارد. 
برخی رســانه ها گزارش داده بودند ترزا می، بعد 
از توافق سری با بروکسل، در مذاکرات برگزیت 
پیشــرفت کرده اســت و بریتانیا را در اتحادیه 
گمرکی نگــه می دارد که در این صــورت از مرز 
ســخت میان ایرلندشــمالی و جمهوری ایرلند 
اجتناب می کند.گرچه چنین توافقی میان لندن 
و بروکسل می تواند بن بست مذاکرات را رفع کرده 
و پیشرفت زیادی در گفت وگوهای میان لندن و 
بروکسل ایجاد کند؛ اما با واکنش  مخالفان درون 

پارلمان بریتانیا مواجه خواهد شد.

پنتاگون برنامه ای محرمانه برای 
حمله سایبری به روسیه دارد

منابــع آمریکایی می گویند، اگر مســکو به طور 
مســتقل در انتخابات کنگره مداخلــه کند، در 
این صــورت پنتاگون برنامــه محرمانه ای برای 
آغاز حمله سایبری به روسیه دارد.وزارت دفاع و 
جامعه اطالعاتی آمریکا به طور محرمانه این حمله 
سایبری علیه روسیه را تنظیم کرده اند و مقامات 
ارشد کنونی و پیشین آمریکا از این برنامه باخبر 
هســتند.هکرهای ارتش آمریکا اجازه الزم را به 
دست آورده اند که به شبکه های روسی برای انجام 
این حمله دسترسی داشته باشند.جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در ماه سپتامبر گفته 
بود: در برابر هرگونه اقدام سایبری علیه آمریکا ما 
نیز به عنوان دفاع اقدام متقابل انجام خواهیم داد.

الیحه جنجالی، به مجلس بازگشت

 درخواست سفیر ایران
 از روزنامه گاردین

سفیر ایران در انگلیس خواستار روشنگری و 
توضیح روزنامه گاردین درباره گزارشی شد 
که به نظر می آید منبع آن »جمال خاشقجی« 
بوده اســت.حمید بعیدی نژاد در توضیحی 
نوشــت:  همزمانی اعالم ســعودی به عنوان 
منبع مالی شبکه ایران اینترنشنال از سوی 
گاردین به نقل از »یک  فرد مطلع سعودی« 
با قتل خاشقجی، این سناریو را تقویت کرده 
که منبع گاردین خاشقچی بوده است.وی در 
ادامه خواستار روشــنگری گاردین پیرامون 
نقش خاشقجی در این پرونده شد و این اقدام 
را وظیفه اخالقی و حرفه ای و نیز خواسته ای 

جهانی دانست.

 گاف عجیب پمپئو 
درباره مقام معظم رهبری!

مایک پمپئو، شــب شــنبه در جریان یک 
کنفرانس خبری   کــه وزارتخانه متبوعش به 
منظور اعالم جزئیــات دور دوم تحریم های 
ضد ایرانی آمریــکا ترتیب داده بود، نام رهبر 
کنونی جمهوری اســالمی را ]امام[خمینی 
ذکر کرد.به گزارش جمهوری اســالمی، این 
گاف حتی در متن منتشــر شــده تارنمای 
وزارت امور خارجــه آمریکا نیز تکــرار و با 
تمسخر برخی کاربران فضای مجازی مواجه 
شد. »پمپئو« با آنکه در دولت ترامپ مدتی 
ریاســت ســازمان اطالعات مرکزی )سیا( 
را برعهده داشت، در پســت وزارت خارجه 
چندین بار گاف داده که نشان دهنده ضعف 
اطالعات عمومــی وی می باشــد. تارنمای 
وزارت امور خارجه آمریــکا در زمان تنظیم 
 این خبــر اشــتباه پمپئــو را تصحیح کرده

 است.

واکنش عراق به بیانیه سفارت 
واشنگتن درباره ایران

وزارت امور خارجه عراق بیانیه اخیر سفارت 
آمریکا در بغداد دربــاره ایران را خالف عرف 

بین المللی خواند.
احمــد محجــوب، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه عــراق در واکنش بــه بیانیه اخیر 
سفارت واشنگتن در بغداد درباره ایران تاکید 
کرد: عــراق دخالت در امــور داخلی به ویژه 
مســائل مربوط به اصالح ساختار و وضعیت 
نیروهای امنیتی خود کــه تحت فرماندهی 
نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح 

است را نمی پذیرد.
وی افزود: عراق امیدوار است سفارت آمریکا 
در بغداد بخش ناســازگار اظهــارات خود با 
قواعد و عرف دیپلماتیــک را حذف کند و از 
تکــرار آن در آینده نیز بپرهیزد. براســاس 
این گزارش، ســفارت آمریکا در بغداد چند 
روز پیــش در بیانیه ای بر ضــرورت احترام 
 ایــران بــه حاکمیت عــراق تاکیــد کرده 

بود.

محمد رضا خاتمی
 نایب رییس مجلس ششم:

عضو مجلــس خبرگان رهبری گفــت: عصبانیت 
ملت از کم کاری هاســت وگرنه آمریکا نمی تواند 
برای ملت  ما گردن کلفتی کند چرا که آنها یک بار 

در جنگ تحمیلی کوچک شدند.
سیدهاشم بطحایی با اشــاره به نارضایتی مردم از 
شرایط موجود، اظهار داشت: توقع ملت از مسئوالن 
به مراتب بیشتر است. مردم از کم کاری مسئوالن 
بیشــتر از رژیم آمریکا می ترسند و عصبانیت ملت 
از کم کاری هاســت وگرنه آمریکا نمی تواند برای 
ملت  ما گردن کلفتی کند چــرا که آنها یک بار در 
جنگ تحمیلی کوچک شــدند.نماینده تهران در 
مجلس خبرگان رهبری در ادامه تصریح کرد: من 
از مسئوالن کشور خواهش می کنم اگر نمی توانید، 
مســئولیت قبول نکنیــد چراکه بایــد در قیامت 
پاســخگو باشــید. وظیفه دولــت و اقتصاددانان 
این است که دســت از بی تفاوتی ســهل انگاری 
 و پشــت میز نشســتن بردارنــد و بــه داد مردم

 برسند .

مردم از کم کاری مسئوالن 
عصبانی هستند

عضو مجلس خبرگان رهبری: 

کافه سیاست

یادداشت

مردم از کم کاری مسئوالن عصبانی هستند

پیشنهاد سردبیر:

محمد رضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم 
در مصاحبه ای پیرامون ادعای سردار نقدی در 
مورد دیدار رییس دولت اصالحات با پادشــاه 
عربستان گفت: دیدار خصوصی برادرم با پادشاه 
عربستان صحت دارد؛ اما محتوای آن را طوری 
که ســردار نقدی بیان کرد تکذیب می کنم. 
برادرم با حسنی مبارک و حتی جان کری هم 
دیدار کرده بود و بعدا گــزارش این دیدار ها را 
به رهبری هم ارائه کــرد. وی همچنین افزود: 
یک روزی منتقد هاشــمی رفسنجانی بودیم 
اما بعدا متحد او شدیم، چون هم او عوض شد 
هم ما. خاتمی تصریح کرد: بزرگ ترین اشتباه 
اصالح طلبان در سال 88 این بود که کاندیدا 
معرفی کردند، نباید این کار را می کردیم بعد 
از سخنان رهبری در 29 خرداد 88 هیچ کس 
از اصالح طلبــان مردم را به حضــور خیابانی 

دعوت نکرد.

 برادرم با شاه عربستان
 دیدار کرد 

محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور: 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
درباره حضور ایران در ســوریه، اظهارکرد: ایران در 
سوریه براســاس درخواست رســمی دولت سوریه 
حضور دارد و مدت این حضور به درخواست سوریه 
بســتگی دارد. تا زمانــی که ســوریه بخواهد آنجا 
هستیم، بین ما و  روس ها هیچ تعارضی  وجود ندارد، 
معتقدیم  باید سوریه برای بالندگی  جبهه مقاومت 
بماند و  روس ها هم راهبرد خــود را دنبال می کنند 
 و در ســطح مستشــاری هم فقط با ارتش سوریه 

کار می کنیم.
 سردار سالمی گفت: دشمنان سعی کردند ما را در 
انزوای سیاسی قرار دهند، اما امروز خود آنها منز وی 
هستند، با اینکه ترکیه عضو ناتو است، در حال زاویه 
گرفتن از آمریکاست و آمریکا با چین هم  وارد جنگ 
اقتصادی شده است، صادرات نظامی خود به پاکستان 
را قطع کرده و اتحادیه اروپا هــم در روابطه خود با 
آمریکا دچار تردید شــده و جهان به تدریج در حال 

متحد شدن در مقابل آمریکاست.

هیچ تعارضی بین ایران و 
روسیه وجود ندارد

جانشین فرمانده کل سپاه: 

دادســتان کل کشــور با بیان اینکــه تحریم 
زمینه  و بستری برای رشد و پیشرفت ماست، 
گفت: البتــه تحریم ها فشــارهایی را بر مردم 
تحمیل می کند ولــی قطعا ایــن تحریم ها و 
فشارها موجب پیشرفت و ترقی خواهند شد. 
منتظری با بیــان اینکه تحریم هــای آمریکا 
علیه ایران، اتفاق جدیدی نیســت و 40 سال 
است که آنها ما را تحریم کردند، گفت: تحریم 
زمینه  و بستری است برای رشد و پیشرفت ما؛ 
البته تحریم ها فشــارهایی را بر مردم تحمیل 
می کند ولی قطعا این تحریم ها و فشارها موجب 
پیشرفت و ترقی خواهند شــد. ما باید از این 
تحریم ها اســتقبال کنیم چرا کــه زمینه ای 
اســت که مردم و خصوصا جوانان مــا به این 
فکر و اندیشــه بیفتند که روی پای خودشان 
 بایســتند و ارتباط خــود را با دشــمن کمتر 

کنند.

 ما باید از تحریم ها 
استقبال کنیم

پیشخوان

بین الملل

  شورای نگهبان CFT را رد کرد؛ 

 ابهاماتی که به الیحه CFT از 
سوی این شورا وارد شده، به منزله 

رد این مصوبه نیست و فقط 
اظهارنظر شورای نگهبان است

فرمانده سپاه گفت: اگر آمریکایی ها در النه جاسوسی باقی می ماندند بدون 
تردید انقالب اسالمی عمر 40 ساله نمی کرد و در همان دهه اول انقالب، 
تمام می شد.محمد علی جعفری، طی سخنانی در مراسم 13 آبان تهران، 
گفت: تاریخ پرافتخار انقالب اســالمی با روزهای سرنوشت سازی همراه 
بوده است، از جمله 13 آبان، سوم خرداد، 12 فروردین، 22 بهمن و دیگر 
روزهایی که پیروزی های بزرگی به نفع انقالب اسالمی و ملت ایران رقم 
خورده است.فرمانده سپاه تصریح کرد: 13 آبان سال 1358 که در آن روز 
دولتی لیبرال و موقت سر کار بود و با ارتباط هایی که پشت صحنه با آنها 
گرفته بودند، مشغول توطئه برای به انحراف کشاندن انقالب اسالمی بودند، 

جوانان، تحمل دیدن چنین حرکت خطرناک و منحرف کننده انقالب را 
نداشتند و با حرکت خودجوش مردمی، توسط دانشجویان تصمیم گرفته 
شد که النه جاسوسی تسخیر شود.فرمانده کل سپاه با اشاره به حوادثی که 
در 13 آبان سال 58 رخ داد، خاطرنشان کرد: در آن ایام دانشجویان پیرو 
خط امام)ره(  تحمل حرکت های دولت لیبرالی که در آن روز سرکار بود و 
قصد ارتباط گیری پشت صحنه با آمریکا را داشت، نداشتند. لذا تصمیم به 
تظاهرات علیه سیاست های آمریکا در مقابل سفارت آن کشور در تهران 
گرفتند؛ اما تعداد محدودی از دانشجویان دانشگاه های تراز اول تهران  از 
برنامه ریزی برای تسخیر سفارت آمریکا خبر داشتند.سرلشکر جعفری با 

اشاره به اظهار نظرهای اندیشکده ها و کارشناسان آمریکایی درباره افول 
قدرت این کشور، عنوان کرد: براســاس این گفته ها آمریکایی ها تمایلی 
به تقابل نظامی با ایران ندارند و این یعنی تــرس از قدرت حزب ا... و توان 
بازدارنده جمهوری اسالمی. در جای دیگر یکی از مشاوران سابق ترامپ 
گفته اســت آمریکایی ها در انتخابات اخیر در عراق ســه بر صفر از ایران 
شکست خوردند؛ زیرا هر سه موقعیت اصلی دولت عراق امروز در اردوگاه 
ایران قرار دارد. همچنین رســیدن به ثبات در سوریه بدون ایران ممکن 
 نیســت و هرگونه تالش برای ســاقط کردن جمهوری اسالمی دیوانگی

  است.

چهره ها

پافشاری ترامپ، ایستادگی 
اروپا

قدرت آمریکا رو به افول 
است

عقب نشینی تلخ »ترامپ«

نشــانه های آشکار افول 
آمریــکا؛ ایران قــوی تر و 

پیشرفته تر شده است

بسته حمایتی اروپا کجاست؟
... ادامه از صفحه اول

...در مقابل تحریم های 13 آبان به دنبال راه 
گریزی اســت تا بتواند از تعهدات خود شانه 

خالی کند. 
همچنان که تا کنون هیچ کشــوری در اروپا 
حاضر به میزبانی این ســازوکار ویژه نبوده و 
طبق برخی گمانه زنی هــای اخیر قرار بر آن 
شده اســت تا اتحادیه اروپا دفتری را در سن 
مارینو، جزیره ای با جمعیت  30 هزار نفری 
افتتاح کند، آن هم در شرایطی که آمریکا با 
کوچک ترین فشــار بر این جزیره می تواند 

تمام مسائل را تحت الشعاع قرار دهد. 
اقدام اخیر آمریکا مبنی بر خروج از توافق منع 
سالح های هسته ای میان برد اکنون امنیت 
قاره ســبز را به خطر انداخته است، چرا که 
موشــک های میان برد هسته ای هیچ گاه به 
آمریکا نمی رسد، اما این موشک ها می تواند 

قلب اتحادیه اروپا را نشانه بگیرد.
 اینها دالیلی است که تا کنون اروپا در انجام 
تعهدات خود تعلل کرده اســت، 13 آبان در 
حالی فرا رسیده که ایران در مصاف تحریمی 
با آمریکا تــا کنون موفق تر بوده اســت و به 
رغم محدودیت ها و رایزنی های گســترده 
آمریکایی ها، توانسته است روزنه هایی را در 
جهان به روی خود باز نگه دارد؛ اما در نهایت 
این وضعیت بالتکلیفی نمی تواند برای ایران 
پایدار باشد و اروپایی ها ناچار به انتخاب میان 

ایران و آمریکا خواهند شد. 

علیرضا کریمیان

فرمانده سپاه: 
اگر آمریکایی ها در النه جاسوسی باقی می ماندند عمر انقالب به ۴۰ سال نمی رسید
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کشت گل محمدی ثبت جهانی می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در مبارزه با قاچاق کاال

تفاوت این نوع مالیات با شــیوه های سنتی 
در این است که در نظام ســنتی مالیات هر 
یک از عامــان ) بــازاری، تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و توزیع کنندگان( در ســطح 
عمده فروشــی و خرده فروشــی به صورت 
جداگانــه مشــمول مالیات بر فــروش می 
شــوند؛ اما در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
هر یــک از عامــان اقتصادی متناســب با 
ســهمی کــه در خلــق ارزش کاالی خود 
دارند، مالیات می پردازنــد. این نوع مالیات 
در درجه اول بــه نفع تولیــد کننده داخل 
و به ضرر دالالن و واســطه گرانی اســت که 
بدون زحمــت در تولید، بــا خرید و فروش 
 مکرر باعث عدم شــفافیت و التهــاب بازار

 می شوند.
در کل نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه 
دلیـل وجـود ســـازوکار کنتـرل متقابـل 
بـــین مبادله کنندگان و نیز به دلیل امکان 
وضـع نـرخ پـایین )بـــه دلیـل گـسترده 
بـودن پایـه مالیـــاتی ( دارای کمترین فرار 
مالیـاتی اســـت. در این روش هر کـدام از 
مؤدیـان خـــود بـه خـــود مؤدیانی را که 
در حلقه های قبلی تولیــد و توزیع وی قرار 
دارند، کنتـــرل مـی کننـد لـــذا کنتـرل 
فـرار مالیاتی بسیار راحت صورت می گیرد 
زیرا در این مکانیزم فرار مالیـــاتی باعـــث 
انتقـال مالیـات بـه خریدار می شود. بنابراین 
با اجرای ایــن قانون به دلیــل خصوصیات 
آن، از فــرار مالیاتی و اجتنــاب از پرداخت 
مالیــات مضاعــف جلوگیری می شــود و 
چنانچه فراری هم صــورت گیرد، به راحتی 
 در زنجیــره تولید و توزیع قابل شناســایی

 است.

بازار

پیچ گوشتی برقی

راه آهن شیراز-اصفهان در 
لیست بحران خیز قرار گرفت

بعد از خط راه آهن و کریدور انتقال نیروی ورامین، 
خط راه آهن شیراز-اصفهان نیز در لیست بحران خیز 
از نظر فرونشست زمین قرار گرفت.برداشت بی رویه 
از منابع آب زیرزمینی کشور موجب شده تا میزان 
افت سالیانه سطح آب سفره های زیرزمینی در اغلب 
دشت های کشــور به حد بحرانی برسد، به گونه ای 
که از ۶۰۹ دشت کشور، تا سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۰۹ 
دشت از نظر توسعه برداشت آب زیرزمینی ممنوعه 
اعام شده، ۳۰۰ دشت دیگر کشور نیز یا فاقد منابع 
آب زیرزمینی شیرین قابل توجه و یا دارای آب های 
شور و فاقد کیفیت مناسب هستند. در گستره اراضی 
جنوب ورامین و در حوالی روستای »معین آباد«سه 
خط بزرگ فشار قوی برق قرار گرفته است که به نام 
»کریدور انتقال نیروی برق جنوب کشور« از آن یاد 
می شود. عاوه بر آن در این منطقه خطوط ریلی عبور 
می کند که فرونشست زمین همواره تهدیدی برای 
تخریب خطوط ریلی به شمار می رود.البته این تنها 
خط ریلی نیست که خطر فرونشست آن را تهدید 
می کند، بلکه بررسی محققان سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی از مســیر ریل راه آهن شیراز-

اصفهان حکایت از فرونشست به وجود آمده در مسیر 
این راه آهن شیراز-اصفهان دارد.

هشدار معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:
 تنها 8 درصد سد زاینده رود

 آب دارد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه در حــال حاضر تنها 8 درصد 
ذخیره سد زاینده رود آب دارد، گفت: با کنترل میزان 
بارش ها تا دی ماه، اگر شرایط ذخیره سد زاینده رود 
تا آن زمان مطلوب باشد، بنا بر تجربه سال ۹5 ، آب 
برای کشت پاییزه کشاورزان رها خواهد شد.حسن 
ساســانی در خصوص آخرین وضعیت ذخیره سد 
زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره ســد 
زاینده رود ۱28 میلیون مترمکعب و ورودی ســد 
چهار متر و خروجــی آن۱۱/5متــر و صرفا برای 
مصارف شرب اصفهان و یزد است. وی با بیان اینکه 
میزان بارش باران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
در ایستگاه چلگرد ۴7 میلی متر است، افزود: حجم 
مخزن سد در درازمدت ۶۴7 میلیون مترمکعب بوده 
است.وی در خصوص صحبت هایی پیرامون توزیع 
آب کشــاورزی که در فضای مجازی مطرح شده، 
گفت: در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
جلسه ای در تهران برگزار شد، اما هنوز مصوبات این 
جلسه اباغ نشده اســت.وی تاکید کرد: با کنترل 
میزان بارش ها تا دی ماه، اگر شــرایط ذخیره سد 
زاینده رود تا آن زمان مطلوب باشد، بنا بر تجربه سال 
۹5 ، آب برای کشت پاییزه کشاورزان رها خواهد شد.

بانک ملی اعالم کرد:
سوابق چک های صیادی را 

پیامکی استعالم کنید
ســامانه صیاد، این امکان را برای گیرندگان چک 
فراهم کــرده که وضعیت صادر کننــده چک را در 
نظام بانکی ارزیابــی کنند.دریافت کنندگان چک 
می توانند با ارســال شناســه ۱۶ رقمی مندرج در 
چک های صیادی به ســامانه اســتعام پیامکی 
بانک مرکــزی، از وضعیت اعتبــاری صادرکننده 
چک مطلع شوند.این ســامانه با شماره 7۰۱7۰۱ 
در دســترس عموم مردم قرار دارد و قالب ارســال 
پیامک به شکل »شناسه ۱۶ رقمی*۱*۱« است.
در پاسخ به پیامک ارسالی، وضعیت صادرکنندگان 
چک با پنج رنگ سفید، زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز 
مشخص می شود.وضعیت سفید به این معناست که 
صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی 
 بوده یا درصورت وجود ســابقه، تمامی موارد رفع 

سوء اثر شده است.

نرخ بیکاری اعالم شد
نرخ بیکاری نشــان می دهد که ۱2/2 درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار( در تابستان امسال 
بیکار بوده اند که این نرخ نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته مقداری افزایش یافته است.نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹7 از سوی 
مرکز آمار منتشر شده که طبق آن، روند تغییرات 
نشان می دهد که شاخص نرخ بیکاری افراد ۱۰ 
ساله و بیشتر نسبت به تابستان ۱۳۹۶ به میزان 
۰.7 درصد افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور 
با 2۳7 هزار نفر افزایش به سه میلیون و ۳2۶ هزار 
نفر رسیده اســت.نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا 2۹ 
ساله حاکی از آن است که 2۴/۹درصد از فعاالن 
این گروه سنی در تابستان ۱۳۹7 بیکار بوده اند. 

پیچ گوشتی برقی ای 
ES10D پی ان مدل

 345,000
تومان

پیچ گوشتی برقی دنلکس 
DX-9328 مدل

 420,000
تومان

پیچ گوشتی برقی 
TD 0101 ماکیتا مدل

 749,000
تومان

سونامی استعفا و کناررفتن)یا کنار گذاشته شدن( 
در فوالدمبارکه ادامه دارد. پس از استعفای »بهرام 
سبحانی« از مدیریت شرکت فوالدمبارکه، این بار 
خبر رسید که »محمود اســامیان« هم از ریاست 
هیئت مدیره بزرگ ترین شــرکت فــوالدی ایران 
استعفا داده است. محمود اســامیان البته نیازی 
به معرفی ندارد، او از چهره های سیاسی و صنعتی 
شناخته شده کشور و با سابقه طوالنی در سمت های 
مدیر عاملی و عضویت در هیئت مدیره این شرکت 
است. اســامیان در کنار فعالیت های اقتصادی و 
سیاســی اش، در ورزش هم دستی بر آتش داشت. 
او اولین اســتاندار چهارمحال و بختیاری در دولت 
هاشمی رفسنجانی است. از سال ۱۳8۰ به مدت سه 
سال در باشگاه ســپاهان اصفهان فعالیت کرد و در 
دهه8۰ هم وارد هیئت رییسه فدراسیون فوتبال شد 
تا حلقه اصفهانی های فدراسیون قوی تر از قبل شده 
و ترکیب ســه تایی تاج- ساکت-اسامیان بازهم 
به هم برســند. )مهدی تاج به فدراسیون بازگشت، 
محمدرضا ســاکت اصفهانی را مشــاور عالی خود 
کرد و پروژه جایگزینی محمود اســامیان به جای 

آیت اللهی را کلید زد.(

آبان برای »اســامیان« ماه استعفاست! آبان سال 
گذشته هم محمود اســامیان از ریاست صندوق 
بازنشستگان کشور استعفا داد. آن هم برای سومین 
بار! اســامیان از اولیــن اظهارنظرهایش در مقام 
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشور، خواهان 
پایــان دادن به شــرایط موجود در شــرکت های 
زیرمجموعه ایــن نهاد بــود. او در یکــی از اولین 
گفت وگوهایــش به صراحت تاکید کــرده بود که 
ایــن صندوق ها اقتصــادی اداره نمی شــوند: »ما 
صندوق های بازنشستگی را اقتصادی اداره نکرده ایم 
و تصمیماتی که در سه ســال گذشته گرفته شده، 
۴۱۰ هزار میلیارد تومان به قیمــت هرروز هزینه 

داشته است«.
برخی ها در آن زمان استعفای اسامیان را بی ربط 
به ماجرای »دیمیتریــس یونانی« ندانســتند. از 
جمله »جامعه فردا« که نوشت: » می توان گفت که 
استعفای اسامیان، فرار او از نهادهای دولتی است 

که بر اســاس قانون موظف به برخورد با مفسدان 
اقتصادی اســت، اما در عمل دســت روی دســت 
گذاشته اند و حتی نتوانســتند قضیه دیمیتریس را 

به نتیجه روشنی برسانند.« 
شرکت ملی نفت کش ایران یکی از این شرکت های 
زیرمجموعه صندوق بازنشستگی است که با انتشار 
بخشی از جزئیات پرونده نفت کش های سفارش شده 
به یک شرکت یونانی خبرساز شد. دیمیتریس که از 
او به عنوان سلطان کشتی سازی یونان نام می برند، 

مربوط به همین پرونده بود و ...

و آبان ســال ۹7... این بار خبر استعفای اسامیان 
از ریاســت هیئت مبارکه به گوش رسید. مردادماه 
امسال هم عنوان شــد که محمود اسامیان اعام 
کرده که به دلیل کسالت ناشــی از دوران جنگ از 
ریاست انجمن فوالد اســتعفا داده است. استعفا از 
ریاست هیئت مدیره فوالد اما خبر ویژه ای بود آن 
هم در شرایطی که این غول صنعتی ایران به تازگی 

شــاهد تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید 
خود بود. برخی محافل خبری، استعفای اسامیان را 
با خرید سهام فوالد اکسین که به تازگی توسط فوالد 
مبارکه انجام شده است، مرتبط دانسته اند. خودش 
اما به یکی از رسانه ها گفته که به دلیل درست اجرا 
نشدن اصل ۴۴ قانون اساســی مبنی بر خصوصی 

سازی چنین تصمیمی گرفته است. 
»اســامیان« گفتــه کــه اراده ای مبنــی بــر 
خصوصی سازی در کشــور وجود ندارد و این هدف 
مهم با ایــرادات زیادی مواجه بــوده از جمله عدم 

رعایت اهلیت.
او درباره دلیل استعفای خود از ریاست هیئت مدیره 
فوالد مبارکه گفت: »احســاس کردم که حضورم در 
این بخش لزومی ندارد،  از این رو استعفایم را به هیئت 
مدیره شرکت اعام کردم . اعتقادی به سیستم موجود 
برای واگذاری های انجام شده در کشور ندارم و باید 

خصوصی سازی واقعی صورت بگیرد.«
رییس ســابق هیئت مدیره فوالد درحالی سخن از 

استعفا می زند که یک منبع آگاه در فوالدمبارکه که 
نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با »زاینده 
رود« مدعی شد »اسامیان« کنار نرفته است بلکه 
»کنار گذاشته شده است.« این منبع آگاه همچنین 
تاکید کــرد که یکی از دالیل اصلی کنارگذاشــتن 
اسامیان، جایگزینی شــخصی به نام »احمدیان« 
اســت که از او به عنوان جانشین اسامیان نام برده 
می شــود و از نزدیکان و مشاوران »شریعتمداری« 
وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی است. این فرد سابق 
براین در دولت اصاحات، معاون شریعتمداری در 
وزارت بازرگانی در بخش حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان بوده است. در واقع این فرد، سهمیه وزیر 
از یک کرســی وزارت راه در این شرکت محسوب 
می شــود. این درحالی است که شــنیده می شود 
دلیل اصلی اســتعفای ســبحانی هم به نوعی عدم 
تمایل برای کارکردن در سیستم جدیدی است که 
سونامی استعفا و کناررفتن و گذاشتن در بزرگ ترین 

مجموعه فوالدی ایران را به دنبال داشته است. 

سونامی استعفاهای زوری در فوالدمبارکه؟!
  به بهانه کناررفتن »اسالمیان« از ریاست هیئت مدیره بزرگ ترین شرکت فوالدی  ایران؛ 

آخرین آمار رسمی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران حکایت از آن دارد که از کل بنزینی که ساالنه دولت 
اختصاص می دهد، 2۰درصد در استان تهران، 7/۳درصد در استان اصفهان، ۶/8درصد در استان خراسان رضوی، ۶/5درصد 
در استان فارس، 5/5درصد در استان مازندران، 5/2درصد در استان خوزستان،۴/۴درصد در استان کرمان و ۳/7درصد در 
استان گیان مصرف می شود و استان های آذربایجان شــرقی و البرز هم هر کدام ۳/۶درصد از کل بنزین کشور را استفاده 
می کنند. به این ترتیب ۶۶/۴درصد از کل بنزین در ۱۰استان ایران مصرف می شود که دست کم ریل گذاری صحیح دولت و 
مدیریت شهری کانشهرها روی حمل ونقل عمومی و سرمایه گذاری از محل اصاح قیمت حامل های انرژی می تواند نه تنها 

روند رشد مصرف بنزین در ایران را کاهش دهد.

سهم 7/3 درصدی 
اصفهان از بنزین 

کشور

خبر

  عکس خبر

123 هزار تن پیاز و سیب زمینی در سمیرم برداشت شد
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

 وزارت جهاد کشاورزی
 باید جایگزین مناسبی به جای کشت برنج ارائه دهد

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشــاره به طرح محدودیت کشت برنج در 
استان هایی به غیر از مازندران و گیان، گفت: این اقدام راهکار مناسبی نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید 
کشت جدیدی که به اندازه برنج به صرفه باشد را جایگزین کرده و به شالیکاران ارائه دهد.حسین محمدرضایی 
با بیان اینکه کشت جدیدی که جایگزین برنج می شود باید عاوه برمصرف کم آب از نظر اقتصادی نیز برای 
کشاورزان به صرفه باشد، اظهار کرد: اگر زیرساخت مناسب برای ایجاد کشت های گلخانه ای فراهم شود، 
این نوع کشت می تواند جایگزین مناسبی برای کشت برنج باشد.وی افزود: کشت گلخانه ای هزینه هایی از 
جمله پوشش پاستیک گلخانه، اسکلت، ســوخت و هزینه های نگهداری دارد؛ اما اگر بازار فروش و امکان 
صادرات محصول فراهم شود این نوع کشت عاوه بر مصرف آب کمتر می تواند درآمد خوبی را برای کشاورز 
به همراه داشته باشد.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه از ده سال 
پیش تا کنون میزان کشت برنج در این استان به کمتر از یک هزار هکتار رسیده است، گفت: اکنون فقط در 
شهرستان لنجان برنج کشت می شود و این در حالی است که در سال های پرآبی در حوضه آبریز زاینده رود 
2۴ هزار هکتار برنج کشت می شد به همین دلیل در حال حاضر معیشت کشاورزان آن منطقه به شدت با 
مشکل روبه رو شده است.محمدرضایی در پاسخ به این سوال که واکنش کشاورزان در برابر محدودیت  اعمال 
شده چیست، بیان کرد: کشاورزی که زندگی خود را با زمین کم مقیاس و با کشت برنج اداره می کند بدون 
کشت برنج برای ادامه زندگی با مشکل مواجه می شود و طبیعی است که در برابر این محدودیت ها مقاومت 
می کند.وی گفت: درچند سال اخیر که با مشکل کم آبی مواجه شده ایم، خود کشاورزان نیز سعی می کنند 

از روش هایی استفاده  کنند که مصرف آب به حداقل برسد.

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی سمیرم از برداشت ۱2۳هزار تن محصول سیب زمینی 
و پیاز از زمین های زراعی این شهرســتان خبر داد. 8۳ هزار تن از این محصوالت، سیب 

زمینی است که بیشتر آن در بخش وردشت برداشت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان:
100 درصد جرایم قابل بخشش مالیاتی بخشوده می شود

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: براســاس تفویض اختیار به شهرستان ها و به منظور تکریم 
مؤدیان بخشودگی صددرصد جرایم قابل بخشش مالیاتی در دستورکار قرار گرفته است.بهروز مهدلو با 
اشاره به این که تعامل با فعاالن اقتصادی و رفع مشکات آنان از اولویت  های اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان است، عنوان کرد: بخشودگی جرایم و تقســیط برای فعاالن اقتصادی در دستور اداره کل امور 
مالیاتی استان اصفهان است.وی با تاکید بر این که رضایت مؤدیان از دستگاه مالیاتی مهم ترین سرمایه 
نظام مالیاتی است، بیان کرد: حفظ شأن و کرامت مؤدیان مقدم بر هر امری است و تاش داریم با اجرای 
قوانین و عدالت مالیاتی، فرهنگ مالیاتی را ارتقا بخشــیم.وی با اشاره به این که تراکنش بین دو شرکت 
مشمول مالیات است، تصریح کرد: براساس تفویض اختیار به شهرســتان ها و به منظور تکریم مؤدیان 

بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

رییس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی کشور:
کشت گل محمدی ثبت جهانی می شود

رییس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی کشور گفت: تاش ها برای ثبت جهانی کشت )زراعت( 
گل محمدی در جریان است که این مهم ایران را به عنوان نخستین بنیان کشت این محصول معرفی و تثبیت 
خواهد کرد.محمدباقر رضایی افزود: پس از تکمیل فرآیند جمــع آوری اطاعات ثبت این گل زراعی ایرانی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی، این اطاعات برای ارزیابی و اعزام کارشناســان سازمان ملل توسط وزارت 
امورخارجه در اختیار آنها قرار می گیرد.رضایی شرایط گیاهان دارویی کشور را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: 
علت این است که کشت گونه های گیاهان دارویی اصلی مانند آویشن، زیره، بابونه و نعناع در کشور تازه آغاز 
شده است.رییس هیئت مدیره اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی با اشاره به قطب بندی استان ها برای کشت 
گیاهان دارویی افزود: با این اقدام هر یک یا چند استان متولی کشت یک محصول می شود تا در نهایت بتوانیم 

۱۰ گونه گیاهی شاخص و استاندارد را برای فرآوری و تجارت داشته باشیم.

امروزه روش های مختلفی برای 
دریافت وام و یا سپرده گذاری 
وجود دارد، تعدد این روش ها و 
پارامترهای موجود درآنها موجب 
پیچیدگی محاســباتی شده و 
اغلب سبب سردرگمی کاربران 
می شود. هدف از توسعه این نرم 
افزار فراهم کردن ابزاری ساده 
برای انجام اینگونه محاســبات 

است.

محاسبه سود و وام

شن مالی
معرفی اپلیکی

سمیه  پارسا
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»اصناف«درگرانیکاالبیتقصیرند

پیشنهاد سردبیر: اخبار

مدیرکل جهاد کشاورزی استان خبر داد:
اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان 
برای آبرسانی به باغات شهرضا

مدیرکل جهاد کشــاورزی  شهرضا 
استان اصفهان گفت: مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان 
در ســال زراعی جاری، برای آبرسانی به باغات 

شهرضا اختصاص داده شده است.
محسن کریمیان در جلســه بررسی مشکالت 
تولیدکنندگان ایــن شهرســتان، اظهار کرد: 
خشکســالی مهم ترین معضل زیست محیطی 
اصفهان است که همه مناطق این استان از جمله 

حوزه زاینده رود، با آن مواجه هستند.
وی در ادامه افزود: یکی از مهم ترین اولویت های 
جهاد کشاورزی استان، حفظ باغات و جلوگیری 
از خشکی آن هاست که در همین راستا در سال 
زراعی جاری، مبلــغ ۷۰۰ میلیون تومان برای 
آبرسانی به باغات شــهرضا و خرید لوله به این 

منظور، اختصاص داده شده است.
مدیرکل جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با 
تاکید بر ضرورت اصالح شیوه آبیاری در بخش 
کشــاورزی، اظهار کرد: رهبــر معظم انقالب 
تاکیدات فراوانی برای افزایش بهره وری آب در 
بخش کشاورزی فرمودند، به همین جهت وزارت 
جهاد کشاورزی نیز سیاست های حمایتی ویژه ای 
را برای توسعه سامانه های نوین آبیاری تصویب و 

ابالغ کرده است.

برگزاری اولین کنگره ملی 
نماز در دانشگاه علوم پزشکی

دبیر علمی اولین کنگره ملی  کاشان
نماز گفت: دستیابی به اطالعات میدانی در زمینه 
فعالیت های مرتبــط با امر نمــاز، برنامه ریزی 
منطبق بر شــواهد عینی به منظور رفع موانع 
احتمالی گرایش جوانــان و نوجوانان به نماز و 
شناســایی ظرفیت های موجود در امر نماز، از 

اهداف برگزاری این کنگره است.
»حمیدرضا گیالســی« اظهار کرد: دستیابی 
به راهکارهای رونق بخشــی به نماز در سطوح 
مختلف جامعه، بررســی نقاط ضعــف و قوت 
دســتگاه های اجرایی در زمینه اقامــه نماز و 
آسیب شناسی گرایش جوانان و نوجوانان به نماز 
و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آسیب ها 
از دیگر اهداف این کنگره اســت. وی افزود: این 
کنگره با رویکرد پژوهش هــای میدانی برگزار 
می شود که محورهای اصلی آن شامل نماز و ابعاد 
جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمت، نماز 
و محیط های دانشگاهی، فرصت ها و آسیب ها، 
نماز و رشد فردی، خانوادگی، اجتماعی و توسعه 
و ترویج نماز است. دبیر علمی اولین کنگره ملی 
نماز گفت: اولین کنگره ملی نماز در روزهای ۲۹ 
و ۳۰ فروردین ماه ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند 
آثار خود را تا روز ۳۰ دی ماه ۹۷ به دبیرخانه این 

کنگره ارسال کنند.

 انتخابات 8 اتحادیه صنفی
 به شکل الکترونیک

رییس اداره صنعت، معدن و  اردستان
تجارت اردستان گفت: انتخابات هشت اتحادیه 
صنفی برای نخستین بار در شهرستان اردستان 

به صورت الکترونیک برگزار می شود.
محمدرضا باقری در حاشــیه انتخابات صنفی 
در اداره صنعت، معدن و تجــارت، اظهار کرد: 
براســاس ماده ۲۲ قانون نظــام صنفی و آیین 
نامــه اجرایی، انتخابــات اتحادیه هــای لوازم 
یدکی خودرو، خواربارفروشــان، لوازم التحریر، 
عکاســی و رایانه و تعمیرکاران لــوازم خانگی 
و تاسیســات ساختمانی در ســالن اجتماعات 
اداره صمت با حضور اعضــای هیئت اجرایی و 
 نظارت بــر انتخابات اتحادیه های شهرســتان

 برگزار شد.
وی با بیــان اینکه عمر قانونی ایــن اتحادیه ها 
تمام شده است و باید انتخابات برگزار می شد، 
افزود: با تامین زیر ساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری مورد نیاز، این انتخابات به صورت کامال 
الکترونیک برگزار می شود. رییس اداره صنعت، 
معدن و تجارت اردستان گفت: برگزاری انتخابات 
به صورت الکترونیک باعث افزایش دقت، سرعت 
و شفافیت می شود و احتمال اشتباه را به حداقل 
می رســاند. باقری با بیان اینکه در شهرستان 
اردســتان بیش از ۲۷۰۰ واحد صنفی فعالیت 
می کنند، خاطرنشــان کرد: تعداد 1۲ اتحادیه 
 صنفی در شهرستان اردستان عضو اتاق اصناف

 هستند.

شهردار اصفهان:
 تعامل با خمینی شهر 

کسب و کار را رونق می دهد
شــهردار اصفهــان گفــت:  خمینی شهر

امیدواریم با تعامل اصفهان و خمینی شهر فضایی 
ایجاد شود که هم کسب و کار رونق پیدا کند و هم 
شــهرداری اصفهان بتواند بــا حداقل قیمت ها  

نیازهای خود را در زمینه گل و گیاه مرتفع کند.
قــدرت ا... نوروزی در حاشــیه بازدیــد از بازار 
بین المللی گل و گیاه ســپاهان در خمینی شهر 
اظهار کــرد: بــه اتفــاق فرماندار شهرســتان 
خمینی شهر از برخی از پروژه های این شهرستان 
بازدید کردیم که مهم ترین آن ها بازدید از چندین 
گلخانه بود که با صاحبان آن ها و کشــاورزان از 
نزدیک صحبت کردیم و در ادامــه به بازار گل و 

گیاه سپاهان آمدیم.
وی در مورد نتایج این سفر یک روزه گفت: جلسه 
مشترکی با شرکت های گل و گیاه خمینی شهر 
برگزار شــد و قرار بر این شــد که کارگروهی در 
اصفهان نیازهای شــهر اصفهــان را برای خرید 
گل و گیاه بررســی کند و از تولیدات شهرستان 
خمینی شــهر نیز اطالعات کامل کســب کند 
که بتوانیم بــا محوریت فرمانداری شهرســتان 
خمینی شهر، حوزه خدمات شهری و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خریدهایی که قرار است انجام 
شود به صورت مســتقیم از این تولیدکنندگان 

صورت گیرد.
نوروزی با تاکید بر اینکه تالش شهرداری اصفهان 
این است که سطح خدمات رسانی به شهروندان 
را افزایش و هزینه هــا را کاهش دهد، گفت: این 
امکان وجود دارد که بتوانیم نیازهای شهرداری 
اصفهان به گل و گیاه را با رعایت تشریفات قانونی 
از ایــن پایانه خرید کنیم تا عــالوه بر حمایت از 
تولیدکننــدگان داخلــی نیازهای  شــهرداری 
اصفهان به گل و گیاه با قیمت ارزان تر و با کیفیت 

بهتر و باالتری انجام شود.
وی ابــراز امیــدواری کرد کــه بــا اصفهان و 
خمینی شــهر فضایی ایجاد شود که هم کسب و 
کار رونق پیدا کند و هم شهرداری اصفهان بتواند 
با حداقل قیمت ها  نیازهای خود را در زمینه گل 

و گیاه مرتفع کند.

ایجاد بازار روز در منطقه جنوب 
استان اصفهان

در جلسه بررســی مشکالت  شهرضا
تولیدکنندگان و صنعتگران شــهرضا مطرح شد 
که بازار روز در منطقه جنوب استان اصفهان در 
شــهرضا در کنار شهرک صنایع دســتی ایجاد 

می شود.
رییس اتــاق اصناف شــهرضا در این جلســه با 
بیان اینکه شــهرضا دارای ۸ هزار و 5۰۰ واحد 
صنفی دارای پروانه کســب اســت، افزود: اتاق 
اصناف شــهرضا نیازمند زمینی در کنار شهرک 
صنایع دستی است تا بازار روزی را برای نمایش 

محصوالت جنوب استان ایجاد کند.
ابراهیم سبزواری با اشاره به اینکه بیش از ۲۲ هزار 
نفر به صورت مســتقیم در حوزه اصناف مشغول 
به کار هستند، گفت: شهرضا یکی از مطرح ترین 
و بزرگ تریــن اتاق های اصناف کشــور را با 4۰ 

اتحادیه، تحت پوشش دارد.
وی با اشاره به افزایش فروشگاه های زنجیره ای در 
شهرضا، خاطرنشــان کرد: این فروشگاه ها بدون 
نظارت اتاق اصناف در شــهرضا در حال فعالیت 
هســتند و بدون در نظر گرفتن وضعیت ترافیک 

شهرضا در نقاط شلوغ استقرار یافته اند.

یادواره شهدای دانش آموز 
آران و بیدگل برگزار شد

مسئول ســازمان تبلیغات  آران و بیدگل
اســالمی آران و بیدگل گفت: امسال همزمان با 
حرکــت مانــدگار 1۳ آبــان یادواره شــهدای 

دانش آموز آران و بیدگل نیز برگزار شد.
»عمــران دالوریــان«  در خصــوص مراســم 
گرامیداشت روز 1۳ آبان، اظهار کرد: طبق مراسم 
ســال های گذشــته در این روز مراسم با حضور 
فرهنگیان و عموم مردم به خصوص دانش آموزان 
در فضایی شــاد و معنوی به منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره عزیزترین فرزندان ایران با شــکوه 

خاصی برگزار شد.
مسئول سازمان تبلیغات اسالمی آران و بیدگل 
گفت: در این مراســم در کنار افتتــاح و برپایی 
جشــنواره گرامیداشت شــهدای دانش آموز، از 
سخنان سردار احمدیان استفاده کردیم و سپس 
طبق آیین سراسری قطعنامه این روز قرائت و با 

تایید حاضران مراسم به پایان رسید.

با مسئوالن

رییس اداره اوقاف و امورخیریه  خوانسار
خوانســار گفت: قدیمی ترین موقوفه شهرستان 
خوانسار موقوفه حاج صانع مربوط به سال 1155 
هجری قمری، یعنی حدود ۲۸۰ سال پیش است.

»حســن عمادی« در جلســه شــورای فرهنگ 
عمومی این شهرستان که با موضوع ترویج فرهنگ 
وقف برگزار شــد، اظهار کرد: آموزش قرآن، طرح 
حفظ قرآن و برگزاری مسابقات قرآنی، ساماندهی 
امامزادگان و بقاع متبرکــه، تبدیل امامزادگان و 
بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، حفظ و حراست از 
حریم موقوفات، درآمدزایی از موقوفات و اجرای 

نیت واقفان، اهداف اصلی سازمان اوقاف است.
وی گفت: شهرستان خوانسار دارای 5۳۳ موقوفه 
است که از این تعداد 1۷۹ موقوفه انتفاعی غیردر 
آمدزایــی، ۶4 موقوفــه غیر متصرفــی با متولی 
مشخص یا تعیین شــده و ۲۹۰ موقوفه متصرفی 

منفعتی )درآمدزایی( است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه خوانســار با بیان 
این که کل رقبات این شهرستان هزار و 5۳4 عدد 

اســت، افزود: تعداد ۲۹۰ موقوفه متصرفی شامل 
۹۰۲ رقبــه دارای درآمد اســت که اجــاره داده 

شده است.
وی تصریح کرد: ۸۰۳ نیت موقوفه در کل کشور در 
زمینه های فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، درمانی 
و آموزشــی ثبت شــده و آخرین نیت موقوفه در 
 کشــور ، برای حمایت از دانشــمندان هسته ای 

بوده است.

رییس اداره اوقاف و امورخیریه خوانسار:

وقف در خوانسار ۲8۰ سال قدمت دارد
رییس اتاق اصناف شهرســتان  لنجان
لنجان گفت: اصناف امین مردم هستند و زمانی که 
گرانی اتفاق می افتد اصنــاف و واحدهای صنفی به 
هیچ عنوان مقصر نیســتند چراکه آنها تنها توزیع 
کننده کاال بوده و نقشی در افزایش قیمت ها ندارند.

محمدجواد نورانی اظهار کــرد: فعالیت اصناف به 
دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با مردم، از اهمیت 
ویژه ای در پویایی اقتصاد مردمی برخوردار اســت 
از ســوی دیگر واحدهای صنفی ســهم باالیی در 
 ایجاد اشتغال دارند از این رو توانمندسازی اصناف

 می تواند در رونق اقتصادی نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه آموزش اصناف، کاهش هزینه های 
تولید و افزایش بهــره وری نیروی انســانی را رقم 
خواهد زد، افزود: هر جامعه ای برای رشــد و توسعه 
نیازمند تغییر اســت و این تغییر نیــز به آموزش و 
یادگیری نیاز دارد و با توجه به اهمیت موضوع طرح 
توانمندسازی اصناف شهرســتان لنجان از طریق 
آموزش به اتحادیه ها و اســتفاده از پتانسیل هایی 
چون تشدید فضای رقابتی، ارائه خدمات مشاوره ای 

حرفه ای به واحدهای صنفی و... این مهم در دستور 
کار اتاق اصناف این شهرستان قرار گرفته است.

رییس اتاق اصناف شهرســتان لنجان با بیان اینکه 
اصناف این شهرستان تشنه آموزش های تخصصی 
هستند، تصریح کرد: امروز اصناف شهرستان لنجان 
به خوبی دریافته اند که با روش های سنتی نمی توان 
بازار را اداره کرد از این رو دوره های تخصصی برگزار 

شده که مورد استقبال واقع شد.

رییس اتاق اصناف شهرستان لنجان:

»اصناف« در گرانی کاال بی تقصیرند

شهردار آران و بیدگل گفت: درآمد شهرداری آران و بیدگل برای نخستین بار در نیمه نخست سال از مرز ۲۰ میلیارد تومان گذشت. رضا رمضانی  کاشان
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درآمد شهرداری آران و بیدگل در نیمه نخست سال ۹۷ از مرز ۲۰ میلیارد تومان گذشت که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲5درصد افزایش را نشان می دهد. وی با بیان اینکه درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده متناسب با وضعیت اقتصادی شهرک های صنعتی 
نیست، افزود: افزایش درآمد شهرداری آران و بیدگل طی شش ماهه نخست امســال در شرایطی است که در این مدت، اصناف در شهر نسبتا دچار رکود بوده و به 
دلیل شرایط ارزی و افزایش شدید قیمت ها، میزان پرداخت عوارض توسط شهروندان به ویژه عوارض نوسازی نیز بسیار پایین بوده است. رمضانی تاکید کرد:  شرایط 

مالی شهرداری آران و بیدگل در مقایسه با سایر شهرداری های استان و شهرهای مجاور، مطلوب تر است. 

درآمد شهرداری آران و 
بیدگل از مرز ۲۰ میلیارد 

تومان گذشت

خبر

اصنافاوقاف

درآمد ۱۷۰ میلیون ریالی امامزاده شاهزید دهاقان
دهاقان نماینده اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان دهاقان از درآمد یکصد و ۷۰ میلیون ریالی 
امامزاد شاهزید این شهرستان در طول یک سال گذشته خبر داد. ایمان افشاری اظهار کرد: ازمیان سه امامزاده 
مدفون در این شهرستان، تنها امامزاده شاهزید روستای قهه درآمد دارد و مجموع در آمد ساالنه به یکصد 
و۷۰ میلیون ریال می رسد. وی با بیان اینکه در چند ماه گذشــته ۶۰ میلیون ریال از نذورات مردم در این 
امامزاده جمع آوری شــده اســت، گفت:با این حال هنوز ۷۰ میلیون ریال جهت برخی امور امامزاده های 
شهرستان بدهکار هستیم. وی از غیراستاندارد بودن سرویس های بهداشتی امامزاده ها، خبرداد و تصریح 
کرد: برای اصالح این سروریس ها، با کمبود اعتبار مواجه هستیم. افشاری خاطر نشان کرد: امامزاده بابا شیخ 
 حسین روســتای کره و شــاهزید روســتای پوده، هیچگونه در آمدی ندارند و در امور جاری خود بدهی 

دارند.

پیش بینی برداشت ۳۰۰ کیلوگرم زعفران در گلپایگان
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: پیش بینی می شود، امسال ۳۰۰ کیلوگرم زعفران از سطح  گلپایگان

4۰ هکتار اراضی زیر کشت این محصول در این شهرستان برداشت شود.
حیدرعلی گل محمدی اظهار کرد: سطح زیرکشــت محصول زعفران در شهرستان 4۰ هکتار بوده و عملکرد 
این محصول به طور میانگین هشت کیلوگرم در هکتار است، اما برخی کشاورزان با عملیات مناسب کشاورزی 
توانســته اند رقم برداشــت زعفران را به ۲۰ کیلوگرم در هکتار افزایش دهند. وی با بیان اینکه ۸۰ نفر در این 
شهرستان مشغول کشت زعفران هستند، افزود: بیشتر اراضی کشاورزی گلپایگان خرده مالکی است و اکثر مزارع 
کشت در بیشتر از سه تا چهار هزار متر مربع بیشتر نیست و پراکندگی کشت در شهرستان وجود دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی گلپایگان تصریح کرد: در گذشته در هر هکتار 1۰ کیلوگرم زعفران برداشت می شد، اما با اضافه کردن 

کود کمپوست گاوی و ماسه بادی برداشت زعفران در هر هکتار به ۲۰ کیلوگرم رسیده است.

ورود آفرود بــه کویر »مرنجاب« شــرط 
و شروطی شــد. همه چیز از آبان 96 آغاز 
شــد که همزمان 750 دستگاه خودروی دو 
دیفرانســیل در یک روز وارد این کویر شد 
و صدای فعاالن و دلواپســان محیط زیست 
هم درآمد. همان زمان بود که رییس کلوب 
سافاری استان اصفهان با اشاره به وضعیت 
نامناسب و بی برنامه کویر مرنجاب گفت: ورود 
سافاری و آفرود در این منطقه گردشگری به 

زودی ساماندهی خواهد شد. 
حسین انصاری فر گفت که هرگونه حضور در کویر 
مرنجاب با توجــه به گونه های جانــوری موجود 
بدون مدیریت و برنامه ریزی آسیب زاست و گروه 
های آفرود و ماجراجویــان می توانند موجب بروز 
مشکالتی شوند که از جمله آن آلودگی منطقه ای 

بکر توسط خودورهای آفرود است.
رییس کلوب سافاری استان همچنین تاکید کرد 
که حضور خودروهای دو دیفرانســیل در چنین 
نقاطی می تواند موجب مهاجرت گونه های جانوری 
و تغییر در زیســت بوم مرنجاب شود، در حالی که 
حضور بیشــتر این گروه ها تحت پوشش حمایت 
از محیط زیست، ماجراجویی و معرفی جاذبه های 

گردشگری انجام می شود.
پس از گذشت حدود یک سال، حاال رییس کلوب 
سافاری استان های جنوب غرب کشور  خبر داد که 
ورود خودروهای آفرود و سافاری در کویر مرنجاب 

ممنوع نشده، بلکه در حال سامان دهی است.
پاییز سال گذشته دادســتان آران و بیدگل حکم 
»ممنوعیــت ورود خودروهای دو دیفرانســیل و 
موتورهای کراس به مناطق کویری« این شهرستان 
به ویژه مرنجاب را درحالــی صادر کرد که به گفته 
محســن یارمحمدیان ، معاون گردشگری استان 
اصفهان تخریب زیست محیطی حاصل از ورود این 

خودروها تهدیدآمیز و غیرقابل جبران شده بود. 
انصاری فر، با بیان این که طرح ســامان دهی ورود 
خودروهای دو دیفرانســیل با هماهنگی شواری 
تامین اســتان و مجموعه های مرتبط در اســتان 
اصفهان و با همراهی نیروی انتظامی در حال اجرا 
است، گفت: این طرح در مرحله نخست در مسیر 
قبلی مرنجاب و برای خودروهای دو دیفرانسیل اجرا 
می شــود و در ادامه به خودروهای سواری تسری 

پیدا خواهد کرد.
وی همچنین درباره شــرایط ورود این خودروها 
توضیح داد:  خودروهای دو دیفرانسیل برای ورود به 
کویر مرنجاب باید از کلوب سافاری که در شهرستان 
آران و بیدگل و در محدوده کویر مرنجاب مستقر 

شده اســت، مجوز ورود دریافت کنند. این مجوز 
رایگان و در عرض سه تا چهار دقیقه صادر می شود. 
شرایط دریافت آن نیز ثبت مشخصات، تایید ایمنی 
و ارائه مدارک خودرو و راننده و همچنین ارائه بیمه 

تمام سرنشینان است.
انصاری فر با بیان این که اجرای طرح سامان دهی 
آفرود و سافاری در مناطق کویری برای پیشگیری 
از اعمال ممنوعیت هایی اســت که مشــابه آنچه 
در سال گذشــته اتفاق افتاد، گفت: ورود بی قاعده 
این خودروها تخریب های جدی زیســت محیطی 
و صدمات جانی بــر اثر واژگونــی خودروها و گم 
شدن در دریاچه نمک و رمل ها را به دنبال داشته 
که بــرای ضابطه مند کردن ورود ایــن خودروها، 
در جریان تکمیل این طرح قرار اســت مسیرهایی 
مشــخص شــده و راهنماهای محلی با خودروها 
همراه شوند. از هفته های آینده نیز امداد سافاری 
در جاده ها و دریاچه نمک مرنجاب مستقر و سرعت 
خودروها کنترل خواهد شود. تکنیک های سافاری 
و آفرودســواری در این مناطق نیــز آموزش داده 

می شود تا از آسیب ها کاسته شود.
کویر مرنجاب در ســال های گذشته با چالش ها و 
حواشی مختلفی روبه رو بوده است. این کویر بکر 
و زیبا در آران و بیدگل یک بار هم به دستور رییس 
کل دادگستری اصفهان از حضور تورهای مختلط 

محروم شد. سال ۹4 بود که این دستور صادر شد و 
پس از آن  اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان 
اصفهان موظف شد تا ظرف یک ماه طرح ساماندهی 

مرنجاب را تهیه کند و به اجرا بگذارد.
خبرگزاری ایسنا در توضیح پشت پرده این دستور 
نوشت که بهانه این دســتور طبق آنچه دادستان 
دادســرای عمومی و انقالب آران و بیدگل گفته، 
حوادث پیش آمده در چند سال اخیر در مرنجاب 
به ویژه حوادث روز هشتم محرم بوده که به کشف 
حجاب در ایــن منطقه منجر شــده و اعتراضات 
گسترده ای را در سطح شهرســتان در پی داشته 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان 
اصفهان که بــه نظر مــی رســید از اینکه حکم 
دادگستری مستقیما به میراث فرهنگی شهرستان 
ابالغ شده، دلخور است، تاکید کرد که حساسیت 
روی مرنجاب باالســت و گفت که اگــر هر یک از 
دستگاه های دخیل در مرنجاب تا کنون به وظیفه 
خود عمل می کردند، با این همه ناهنجاری مواجه 

نبودیم.
حاال »مرنجاب« یک بار دیگــر به اخبار آمده و این 
بار داســتان »آفرود«ها و هیجان هایی اســت که 
اگر کنترل و مدیریت نشــود، شاید عواقب جبران 
ناپذیری برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت. 

الهه زین الدین

آزادبهقیدشرط!
   ورود آفرود به »مرنجاب« ساماندهی می شود؛  
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مفاد آراء
8/252 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027009802 مورخ 1396/09/08 اصغر عابدي پایین دروازه 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 53583 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281632805 
در ده حبه و دو - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

282/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027009817 مورخ 1396/09/08 اکبر عابدي فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 53584 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281632813 در 10 حبه و 
دو - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/90 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027009819 مورخ 1396/09/08 زهره عابدي فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 53032 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280958065 در 14 حبه و 
یک - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/90 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027009821 مــورخ 1396/09/08 شــهناز عابــدي 
پاییــن دروازه فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه 1836 صادره از اصفهان بشــماره 
ملــي 1286587905 در 9 حبه و نــه - چهاردهم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ 
یکبــاب خانه احداثــي بــر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 49 فرعــي از اصلي 
 15190 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 282/90 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
5- راي شــماره 139660302027009823 مورخ 1396/09/08 صغري عابدي پائین 
دروازه فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291674381 
در 9 حبه و نه - چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139660302027009825 مورخ 1396/09/08 سکینه عابدي فرزند 
جعفر بشماره شناسنامه 38401 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281480851 در 18 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/90 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027000404 مورخ 1397/01/19 علي فتح شیرواني فیل 
آبادي  فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1 صادره از فارسان بشماره ملي 4679588888 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 133 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صغری زارعی هفدانی .
8- راي شــماره 139760302027002070 مــورخ 1397/02/27 بتــول قربانیــان 
کردآبادی فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه 1210 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283987708 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 15234 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 169/83 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
9- راي شــماره 139760302027002522 مورخ 1397/03/06 رســول ربیعي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291388990 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 338 فرعي از اصلي 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم صغری بیگم فرزند محمد علی.
10- راي شــماره 139760302027002671 مــورخ 1397/03/09 احمــد رضائیان 
خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291308326 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
6515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 176/75 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
11- راي شماره 139760302027002742 مورخ 1397/03/12 حسین موحدیان اصل 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 37527 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281474096 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
12- راي شــماره 139760302027002862 مورخ 1397/03/13 سید مجید قوام نیا 
فرزند سید جواد بشماره شناسنامه 1038 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287821464 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 902/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139760302027002867 مورخ 1397/03/13 حسین کریمي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 11 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659619835 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 فرعي از اصلي 10354 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بانو ایران شهید اول فرزند حاج اسداله.
14- راي شــماره 139760302027002921 مورخ 1397/03/19 اصغر عمادي فرزند 
محمد حسن بشماره شناســنامه 210 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287907342 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/58 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027002922 مورخ 1397/03/19 اکبر عمادي فرزند 
محمد حسن بشماره شناســنامه 211 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287907350 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/58 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139760302027002932 مــورخ 1397/03/19 جمال ترک زاده 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 822 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288061919 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 139/62 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139760302027002933 مورخ 1397/03/19 مصطفي ترک زاده 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 32 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091975906 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15 فرعي از اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 139/62 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139760302027003002 مــورخ 1397/03/20  مهدي قناعتي  
فرزند خداخواست بشماره شناســنامه 34 صادره از آباده بشماره ملي 2411453612 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 177/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کشاورز.
19- راي شــماره 139760302027003388 مــورخ 1397/03/29 مرتضي رمضاني 
سواردزي فرزند حسین بشماره شناسنامه 80 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283933675 
در ششدانگ یکباب کارگاه آهنگری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمي زهرا تادی.

20- راي شــماره 139760302027003423 مورخ 1397/03/31 سید محمد سادات 
حسیني خوراسگاني فرزند سید اسداله بشماره شناسنامه 514 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291442340 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 6320 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
122/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین دانشمند 

خوراسگانی .
21- راي شــماره 139760302027003427 مورخ 1397/03/31 صدیقه مشــهدي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 126 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284279189 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 6320 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
122/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین دانشمند 

خوراسگانی .
22- راي شــماره 139760302027004109 مــورخ 1397/04/23 حمیــده صادق 
زاده  فرزند عباســقلي بشــماره شناســنامه 50 صادره از سمیرم سفلی بشــماره ملي 
5129756071 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 10393 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 208/64 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
23- راي شــماره 139760302027004111 مورخ 1397/04/23 حســن رضائیان 
شاهزاده علي اکبري  فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1199509841 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/38 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139760302027004115 مورخ 1397/04/23 زهرا اســماعیلي 
شاهزاده علي اکبري فرزند غالمعلي بشماره شناســنامه 968 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287782541 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/38 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027004462 مــورخ 1397/04/30 فاطمــه اکبری 
خوراســگانی فرزند محمود بشــماره شناســنامه 407 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291473114 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 146/60 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
26- راي شماره 139760302027004590 مورخ 1397/05/02 حسن باقري سجزئي 
فرزند باقر بشــماره شناســنامه 10 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659467131 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 109/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139760302027004592 مورخ 1397/05/02  اکبر شهریار نوگوراني 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 11 صادره از باغ بهادران بشماره ملي 6209782698 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 234/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي شاه بیگم رجبی جلوانی.
28- راي شــماره 139760302027004776 مــورخ 1397/05/07 مریم ســنقرزاده  
فرزند غالمعلي بشماره شناســنامه 2224 صادره از اهواز بشــماره ملي 1753604648 
در 9 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/94 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی سنقرزاده نجف 

آبادی فرزند باقر.
29- راي شماره 139760302027004780 مورخ 1397/05/07 مرضیه سنقرزاده نجف 
آبادي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 19341 صادره از اهواز بشماره ملي 1750677148 
در 9 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/94 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی سنقرزاده نجف 

آبادی فرزند باقر.
30- راي شماره 139760302027004785 مورخ 1397/05/07 مهدي سنقرزاده نجف 
آبادي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 4264 صادره از اهواز بشماره ملي 1755893159 
در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/94 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی سنقرزاده نجف 

آبادی فرزند باقر.
31- راي شــماره 139760302027004788 مورخ 1397/05/07 نعمت اله سنقرزاده 
نجف آبادي فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 828 صــادره از اهواز بشــماره ملي 
1755549563 در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 4804 فرعــي از اصلي 15191 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 110/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی 

سنقرزاده نجف آبادی فرزند باقر.
32- راي شماره 139760302027004790 مورخ 1397/05/07 علیرضا سنقرزاده نجف 
آبادي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 159 صادره از اهواز بشماره ملي 1754239218 
در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 4804 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/94 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی سنقرزاده نجف 

آبادی فرزند باقر.
33- راي شــماره 139760302027004792 مــورخ 1397/05/07 لیــال هفــت 
برادران اصفهانی فرزند رحیم بشماره شناســنامه 9730 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282879936 در 8/27 سهم مشاع از 255 سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک - فرعي از اصلي 12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 254/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139760302027004793 مــورخ 1397/05/07 امیر عباس هفت 
برادران اصفهاني فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 45951 صادره از آبادان بشماره ملي 
1815359293 در 89/25 سهم مشاع از 255 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک - فرعي از اصلي 12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 254/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139760302027004794 مــورخ 1397/05/07 زهرا هنرمند زاده 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 2598 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285930320 در 
89/27 سهم مشاع از 255 سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک - فرعي از اصلي 12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/46 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139760302027004795 مــورخ 1397/05/07 جــواد هفــت 
برادران اصفهاني فرزند رحیم بشماره شناســنامه 3443 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291965599 در 38/25 سهم مشاع از 255 سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک- فرعي از اصلي 12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 254/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027004898 مــورخ 1397/05/08 صفــاء حریري 
نصر فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1273809335 
در ششــدانگ یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 13 فرعي 
 از اصلــي 43 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 152 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027004904 مورخ 1397/05/08 فاطمه نادری فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 1735 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283584697 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي از 
اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
39- راي شــماره 139760302027004906 مورخ 1397/05/08 عباســعلي دهقان 
پورامنیه فرزند حسین بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284163113 

در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8 فرعي از اصلــي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 241/5 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139760302027004976 مــورخ 1397/05/09 طاهــره 
نعمت الهي ســرمور فرزند درویش بشــماره شناســنامه 57896 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1281675695 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بر روي قســمتي از 
قطعه زمیــن پالک 258 فرعــي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 103/61 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

مرتضی مرکبیان .
41- راي شماره 139760302027005053 مورخ 1397/05/13 حسین اعتباریان پور 
فرزند عبداله بشماره شناســنامه 501 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291462929 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 227/07 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبداله رعتیان پزوه.
42- راي شــماره 139760302027005125 مورخ 1397/05/15 ســیدناصر زهرائی 
خوراســگانی فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 2 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291915370 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي جعفر رحیمی خیادانی.
43- راي شــماره 139760302027005231 مورخ 1397/05/21 عباسعلي جعفري 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291297431 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 146/6 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
44- راي شماره 139760302027005240 مورخ 1397/05/21 مهدی عباسی فرزند 
رسول بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270937553 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 391/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد هاشم عباسی هیستیانی فرزند حسین.
45- راي شماره 139760302027005296 مورخ 1397/06/05 رسول سنجري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1424 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286901014 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13061 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 98/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

ملک السادات صالحی.
46- راي شــماره 139760302027005301 مــورخ 1397/06/06 خیراله رمضاني 
بوزاني فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291446176 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10367 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 84/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین اخالقی بوزانی و نعمت اله رمضانی بوزانی.
47- راي شماره 139760302027005321 مورخ 1397/06/06 زهراء عباسي کوپائي 
فرزند براتعلي بشماره شناســنامه 350 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286775612 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
121 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
48- راي شــماره 139760302027005324 مورخ 1397/06/06 بابک جنتیان فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 569 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289212465 در دو و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
121 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027005327 مورخ 1397/06/06 بهزاد جنتیان فرزند 
اسماعیل بشماره شناســنامه 9183 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292801565 در دو 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
121 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027005807 مــورخ 1397/06/19 اکبر امینی فرزند 
غالمحسین بشماره شناســنامه 27 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291332383 در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا میزبانی .
51- راي شــماره 139760302027005833 مورخ 1397/06/20 ابوالقاســم یعقوبي 
فراني فرزند حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از اردستان بشماره ملي 1189838109 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12817 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 16/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس فروغی فرزند غالحسین.
52- راي شماره 139760302027006251 مورخ 1397/07/04 رضا ملکیان دلیگاني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1548 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286754526 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9166 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
53- راي شــماره 139760302027006259 مورخ 1397/07/04 علي حیدري فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 43 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649894345 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12609 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 164/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139760302027006745 مورخ 1397/07/19 محســن حیدری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 13589 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283837641 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8856 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 81/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین براتی ارداجی .
55- راي شــماره 139760302027006747 مورخ 1397/07/19 شهال دانیالی فرزند 
سیدعبداله بشماره شناســنامه 2456 صادره از آبادان  بشــماره ملي 1818891611 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11845 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 125/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمود فهام فرزند محمد باقر و خانم ربابه بارانی اصفهانی.
56- راي شماره 139760302027006748 مورخ 1397/07/19 مسعود هنرآرا فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286686539 در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 299/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا میزبانی .
57- راي شــماره 139760302027006753 مورخ 1397/07/19 مریم بصیری فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 3743 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288244746 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 292/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
58- راي شماره 139760302027006759 مورخ 1397/07/19 نعمت اله داستانی فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 11 صادره از رودشت بشماره ملي 5659830668 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 201/97 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي احمد آبشاهی .
59- راي شــماره 139760302027006767 مــورخ 1397/07/19 علیرضــا طائی 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 107 صادره از ســمیرم بشماره ملي 1209616483 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 11548 
 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 222/25 مترمربع. خریــداري طي

 سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/14

م الف: 272703 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگي
8/230 شــماره پرونده: 1533/97 حل3 مرجع رسیدگي: شــعبه 3 حقوقي شوراي حل 
اختالف خمیني شهر به نشاني: خمیني شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروي کوي مهستانـ  
مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگي:ساعت 4:30 بعد از ظهر روز شنبه  
مورخه 1397/9/17 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگي: سید امین اله مصطفوي 
نام پدر: محمد با وکالت فرهاد قصري   نشــاني:  خمیني شهر -خ کهندژ خ کانال شرکت 
شاهین صدر اصفهان مشــخصات خوانده: نام و نام خانوادگي: حبیب رستمیان نام پدر : 
مسعود  ،خواسته و بهاي آن مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات وارده  دالیل خواهان: رونوشت چک،رونوشت گواهینامه عدم پرداخت گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي جهت 
استماع شهادت شهود به وي از طریق نشر آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده است. لذا 
در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهي مي گردد خوانده 
مي تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف: 279140 رئیس شعبه 3 حقوقي شوراي حل 

اختالف خمیني شهر)201 کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/239 شــماره صادره : 1397/42/530021-1397/8/9 چون آقای رسول مکتوبیان 
بهارانچی فرزند حســین در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
واقع در محدوده پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده 
و رای شماره 1822 مورخ 1397/03/28 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 4110 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی 
از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای رسول مکتوبیان بهارانچی فرزند 
حسین در روز شنبه 97/9/10 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای 
تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 281274 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/240 شــماره صادره : 1397/42/530030-1397/8/9 چون آقای رسول مکتوبیان 
بهارانچی فرزند حســین در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه واقع در محدوده پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را 
نموده و رای شماره 1833 مورخ 1397/03/28 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور 
نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 4110 فرعی از 4483 اصلی مفروز 
ومجزی از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای رسول مکتوبیان بهارانچی 
فرزند حسین در روز شنبه 97/9/10 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای 
تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 281273 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/255 شــماره صادره : 1397/42/529840-1397/8/9 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 1397/6 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آزیتا خالقی فرزند حسینعلی در جریان ثبت 
اســت 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 1397/09/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 281147 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/256 شماره صادره : 1397/42/530091-1397/8/9 چون آقای جواد رمضان پور دنبه 
فرزند رمضان در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده 
پالک 4786 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شــماره 1910 مورخ 
1397/03/31 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبــق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید 
حدود پالک شماره 515 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای 
جواد رمضان پور دنبه فرزند رمضان در روز دوشــنبه 1397/09/12 از ساعت 9 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 
پذیرد. م الف: 281801 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)204 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/257  آقای خسرو ایروانی دارای شناسنامه شــماره 18 به شرح دادخواست به کالسه  
314/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحومه کوکب محبوبی نیه  به شناسنامه 428 در تاریخ 94/12/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خسرو ایروانی مهابادی 
به شماره شناسنامه 18 فرزند محمود خان فرزند پسر متوفی 2- بیوک ایروانی مهابادی 
به شماره شناسنامه 11 فرزند محمود خان فرزند پسر متوفی 3- محمد ایروانی مهابادی 
به شماره شناسنامه 9 فرزند محمود خان فرزند پســر متوفی 4- مهدی ایروانی مهابادی 
به شماره شناسنامه 15 فرزند محمود فرزند پسر متوفی 5-  محبوبه ایروانی مهابادی به 
شماره شناسنامه 24 فرزند محمود فرزند دختر متوفی 6- بتول ایروانی مهابادی به شماره 
شناســنامه 7 فرزند محمود خان فرزند دختر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 256359 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/258 شماره ابالغنامه: 9710106798001058 شماره پرونده: 9709986798000247 
شماره بایگانی شــعبه: 970247  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای محسن تقی زاده 
کجانی فرزند عبدالکریم خواهان آقای سعید قضاوی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای 
محسن تقی زاده کجائی به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986798000247 شعبه 47 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/09/17 ساعت 15/45 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان 
خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57( 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. )آدرس:  اصفهان خیابان کمال 
اسماعیل جنب بانک مســکن روبروی تابلو برق(  م الف: 276236 شعبه 47 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مجتمع شماره سه)مجتمع شهیدحججی( 
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مفاد آراء
8/253 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139760302027002206 مورخ 1397/02/30  تقي حبیب الهي  فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291688099 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 230 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم 

کشاورز فرزند رضا .
2- راي شماره 139760302027002885 مورخ 1397/03/17 حمیدرضا شریفي هراتمه 
فرزند سعید بشماره شناسنامه 4711 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110046197 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 105/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اسداله دارا فرزند محمد حسین.
3- راي شماره 139760302027003894 مورخ 1397/04/17 بتول برومند پزوه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 7692 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283778718 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13082 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 111/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139760302027004474 مورخ 1397/04/30 هوشــنگ رئیســی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2282 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286642108 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 138/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی .
5- راي شــماره 139760302027004598 مورخ 1397/05/02 عصمت یزداني پزوه 
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 2490 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283688417 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 103/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج صادق طغیانی پزوه .
6- راي شماره 139760302027005252 مورخ 1397/05/21 ضرغام بهرامي همتعلي 
کیخائي فرزند داراب بشماره شناسنامه - صادره از ممسنی بشماره ملي 2380064245 
در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 116/69 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027005302 مورخ 1397/06/06 مجید سازش فرزند نعمت 
اهلل بشماره شناسنامه 914 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291537041 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین سازش .
8- راي شــماره 139760302027005306 مورخ 1397/06/06 زهرا خدارحمي قوام 
آبادي فرزند عبدالوهب بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199515401 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
9- راي شماره 139760302027005350 مورخ 1397/06/10 مریم بختیار بلمیر فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 1152 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289413010 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 25 فرعي از اصلي 15192 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج محمد حسن بنکدارپور فرزند حاج علی محمد.
10- راي شــماره 139760302027005922 مورخ 1397/06/24 حسن هادیان پور 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 12577 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283827670 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9334-9335 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139760302027006063 مورخ 1397/06/27 محمدرضا شفیعی 
خوراســگانی فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291229736 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی ترابی برتیانچی فرزند محمد.
12- راي شماره 139760302027006209 مورخ 1397/07/02 محسن مسائلي فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 1526 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287903207 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غفار کردگاری فرزند اسماعیل.
13- راي شــماره 139760302027006210 مورخ 1397/07/02 اکبر مرادی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 682 صادره از اردکان بشماره ملي 4449409523 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12588 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي زین العابدین فروغی ابری فرزند حسین.
14- راي شماره 139760302027006211 مورخ 1397/07/02 ریحانه مظفري فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 515 صادره از نائین بشماره ملي 1249390737 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12588 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي زین العابدین فروغی ابری فرزند حسین.
15- راي شــماره 139760302027006228 مورخ 1397/07/04 حسینعلي  شاطري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 84 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284296393 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 136 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس شاطری فرزند رضا .
16- راي شــماره 139760302027006233 مــورخ 1397/07/04 علیرضــا بخت 
آور مورکانــی فرزند کریم بشــماره شناســنامه 1446 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287867502 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289/63 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان اصفهان .
17- راي شماره 139760302027006252 مورخ 1397/07/04 ابوالفضل اعتباری فرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293376736 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 149/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج جعفر جعفریان .
18- راي شماره 139760302027006255 مورخ 1397/07/04 سید اسداله صالحی 
ابری فرزند سیداکبر بشماره شناسنامه 346 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291118578 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 79 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/16 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
19- راي شماره 139760302027006256 مورخ 1397/07/04 فهیمه جاللی فرزند 
عباسعلي بشماره شناســنامه 9334 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292621974 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 280 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/02 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
20- راي شــماره 139760302027006258 مــورخ 1397/07/04 علــی چنگانیان 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 22 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291267220 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1291 فرعــي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 62/33 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139760302027006260 مورخ 1397/07/04 جعفر برکت خوراسگاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 14011 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283841762 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6325 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 89/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج حسین دانشمند خوراسگانی فرزند حاج غالمحسین.
22- راي شماره 139760302027006279 مورخ 1397/07/05 مهدي ناظمي فرزند 
علیرضا بشماره شناســنامه 70805 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282449011 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/4 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن حاجیان حسین آبادی فرزند رضا.
23- راي شــماره 139760302027006281 مورخ 1397/07/05 رســول اعتباریان 
خوراســگاني فرزند یداله بشــماره شناســنامه 8995 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283791821 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5773 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي یداله اعتباریان خوراسگانی .
24- راي شماره 139760302027006282 مورخ 1397/07/05 سیدمحمد شاه زیدي 
فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 1473 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287668321 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4889 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 227/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شماره 139760302027006285 مورخ 1397/07/05  امیرحسین مقتدائي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 262 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291383123 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسداله رحیمی خیادانی .
26- راي شماره 139760302027006287 مورخ 1397/07/05 نفیسه صفري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 13579 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283837544 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اسداله رحیمی خیادانی .
27- راي شماره 139760302027006288 مورخ 1397/07/05 مصطفي طاهري نجف 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 12253 صادره از شیراز بشماره ملي 2291631918 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/30 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
28- راي شماره 139760302027006291 مورخ 1397/07/05 شهال شیخ ها فرزند 
حمداهلل بشماره شناسنامه 8482 صادره از تهران بشماره ملي 0036553263 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139760302027006300 مورخ 1397/07/07 رمضان موذني فرزند 
علي بشماره شناسنامه 14 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189778130 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139760302027006303 مورخ 1397/07/07 زهره آریا منش فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 7723 صادره از اردستان بشماره ملي 1188827286 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027006359 مورخ 1397/07/08 پروانه ردانی پور فرزند 
عبدالرحیم بشماره شناسنامه 1069 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287763863 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3149 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139760302027006361 مورخ 1397/07/08 رسول حاجي هادیان 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 729 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286516536 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3149 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139760302027006420 مــورخ 1397/07/10 مریــم جزالنی 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291212434 در 
ششدانگ قسمتی از  یکباب خانه جهت الحاق به پالک 15190/6336 قسمتي از پالک 
شــماره380 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 
 به مســاحت 56/85 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 محمد باقر بخردی.
34- راي شــماره 139760302027006443 مورخ 1397/07/10 قاســمعلی حسن 
عباسی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291920641 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حاج یداله طغیانی فرزند محمد علی.
35- راي شماره 139760302027006473 مورخ 1397/07/12 اکبر سلیماني زاده پوده 
فرزند نوراله بشماره شناسنامه 36804 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282295446 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 67/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي میرزا محمد توتونچی.
36- راي شماره 139760302027006476 مورخ 1397/07/12 زهرا محمودي فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 2322 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286671019 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 67/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي میرزا محمد توتونچی.
37- راي شماره 139760302027006588 مورخ 1397/07/15 مهدي فروغي ابري 
فرزند کریم بشــماره شناسنامه 421 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291473254 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 160 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن فروغی ابری.
38- راي شــماره 139760302027006592 مورخ 1397/07/15 حجت اله مسعودي 
اورگاني فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 23 صادره از چادگان بشماره ملي 5759862391 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 179/99 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139760302027006680 مــورخ 1397/07/16 رســول حبیبي 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 783 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291465741 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6930 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس حبیب الهی جواهرانی فرزند رمضان.
40- راي شــماره 139760302027006681 مورخ 1397/07/16 عفت سیمافر فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291330402 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 216/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027006751 مورخ 1397/07/19 عبدالحمید طبیبی 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 666 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286950198 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سندرسمي.

42- راي شــماره 139760302027006758 مورخ 1397/07/19 ســیدمهدي تقوي 
دهاقاني فرزند سیدعلي اصغر بشــماره شناســنامه 547 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288059167 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي شرکت تعاونی چند منظوره .
43- راي شــماره 139760302027006760 مورخ 1397/07/19 عظیمه افتاده فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 37700 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282304453 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 600  فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 27/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
44- راي شماره 139760302027006761 مورخ 1397/07/19 محسن آقاجاني فرزند 
عبدالرزاق بشماره شناســنامه 17789 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283879654 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 194 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي یداله چوپانی کلمانی.
45- راي شــماره 139760302027006763 مورخ 1397/07/19 عبدالرزاق آقاجاني 
کردآبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291294333 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حاج محمد فروغی ابری.
46- راي شماره 139760302027006764 مورخ 1397/07/19 آمنه کریمی تودشکی 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 58390 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281010103 
در 284/2273 سهم مشاع از 407 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 410/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139760302027006765 مورخ 1397/07/19 قدرت اله محمدی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 13  صادره از آباده بشماره ملي 2411356366 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12953 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود و علی فروغی.
48- راي شــماره 139760302027006766 مــورخ 1397/07/19 محمــد اتحادی 
ابری فرزند کریم بشماره شناســنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291324089 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12669 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 325/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي کریم اتحادی .
49- راي شــماره 139760302027006768 مورخ 1397/07/19 احمد تسلیم فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 109 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198944706 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از 
اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شماره 139760302027006770 مورخ 1397/07/19 سید حسین هاشمي نژاد 
فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 11821 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292646764 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5 فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/10 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139760302027006773 مورخ 1397/07/19 جلیل علي اکبري 
خوندابي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 18 صــادره از نجف آباد بشــماره ملي 
1091914095 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

163/67 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027006775 مــورخ 1397/07/19 فاطمــه علــي 
اکبري خوندابي فرزند حیدرعلي بشــماره شناســنامه 5 صادره از نجف آباد بشماره ملي 
1091984395 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

163/67 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139760302027006814 مــورخ 1397/07/21 مهدی تذهیبی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 48435 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281581410 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 58 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سندرسمي.

54- راي شماره 139760302027006819 مورخ 1397/07/21 حیدر محمدی میان 
چقا فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از عراق بشماره ملي 1276995385 در 
ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3-2-1 
فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 452/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
55- راي شماره 139760302027006831 مورخ 1397/07/21 فاطمه مظاهری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از تیران بشماره ملي 5499478074 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9373 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 168/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027006832 مورخ 1397/07/21 مهدی امینی هرندی 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 7 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659839101 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 123/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي آقای میرزا هاشم اخالقی بوزانی فرزند حاج محمد کاظم.
57- راي شــماره 139760302027006840 مورخ 1397/07/21 زهرا کریمی فرزند 
نگهدار بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271247488 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 81/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سید محمد عریضی فرزند سید عبدالحسین.
58- راي شــماره 139760302027006841 مورخ 1397/07/21 سیدعباس موسوی 
فرزند سیدعلي اکبر بشــماره شناســنامه 162 صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملي 
6219913280 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 81/55 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي ســید محمد عریضی فرزند سید 

عبدالحسین.
59- راي شماره 139760302027006860 مورخ 1397/07/22 فریبا ملکی نیسیانی  
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 11815 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292271132 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا عنایتی.
60- راي شماره 139760302027006861 مورخ 1397/07/22 مرتضي دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 786 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285411536 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139760302027006864 مورخ 1397/07/22 محسن دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286632242 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139760302027006867 مورخ 1397/07/22 فاطمه دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 982 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285461339 در دو - سوم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 

قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2129/60 
مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

63- راي شماره 139760302027006868 مورخ 1397/07/22 مصطفي دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 471 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285384105 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139760302027006871 مورخ 1397/07/22 مجتبي دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1173 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285497538 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139760302027006929 مــورخ 1397/07/22 مصطفی قورتاني 
محمدآبادي فرزند حســن بشــماره شناســنامه 107 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284068331 در ششدانگ یکباب ســاختمان پرورش قارچ احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1156 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 

8792/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027007043 مورخ 1397/07/28 زهره اعتباري پزوه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3605 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283701928 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 122/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139760302027007088 مورخ 1397/07/29 حسین حسینی فرزند 
کمال بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270689983 در ششدانگ 
قسمتی از  یکباب خانه به مساحت 100/94 مترمربع قسمتي از پالک شماره11516 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان که با پالکهای 1586 و 1588 تواما 
تشکیل یکباب خانه را میدهد به مساحت 100/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی جعفری فرزند حسین.
68- راي شماره 139760302027007144 مورخ 1397/07/30 بامشاد فرامرزي فیل 
آبادي فرزند نجفقلي بشماره شناسنامه 1826 صادره از فارسان بشماره ملي 4679260920 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139760302027007184 مورخ 1397/08/01 مسعود ابوالحسنی 
طرقی فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 283 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287707629 در ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه بلوک احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 20 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 3836/09 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین نیکخواه بهرامی .
70- راي اصالحی شماره 139760302027007486 مورخ 1397/08/13 حسن فخاري 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 112 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291315322 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13083 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 252/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد 
که در رای شماره 139760302027002925 مورخ 1397/03/19 به اشتباه ثبت شده بود.

71- راي اصالحی شماره 139760302027007466 مورخ 1397/08/12 حسین نیک 
بخت فرزند نوراله بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291403991 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد که 

در رای شماره 139760302027004130 مورخ 1397/04/24 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/29

م الف: 282499 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
ابالغ تجدیدنظر

8/259  در خصوص پرونده کالســه 970378 شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان 
تجدیدنظرخواه سعید قضاوی فرزند احمد به طرفیت آقای فرشاد شیرانی تجدیدنظرخواهی 
نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن آقای فرشاد شیرانی برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشر آگهی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید در صورت عدم حضور دادخواست 
ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارســال خواهد شد.  م الف: 276235 

شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )107 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/241  آقای حجت اله خودسیانی دارای شناسنامه شــماره 172 به شرح دادخواست به 
کالسه  352/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین خودسیانی به شناســنامه 15 در تاریخ 97/7/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به نام های 
1- حجت اله خودسیانی، ش.ش 172، 2- حاجت خودسیانی، ش.ش 179، 3- مجتبی 
خودسیانی، ش.ش 1120002710 و یک همسر دائمی به نام بتول رحیمی، ش.ش 68 
و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 280855 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)146 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/247 شماره: 813/97 حل3 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 05:20 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1397/09/20 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی کبیریان ، نام 
پدر: محمدباقر ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی ک نجاران پ6 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: میرقدرت ترابی ، نام پدر: میرعلم ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 608373-97/2/24 عهده بانک سپه و گواهینامه عدم پرداخت 
به انضمام خسارات هزینه دادرســی و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شــهود 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف: 270967 رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)210 

کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/251 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهســتانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:45 صبح مورخه 1397/10/01 مشخصات خواهان: 
1-نام و نام خانوادگی: قرض الحســنه حضرت حجت با مدیریت عاملی آقای نعمت اله 
طاهری ، نشانی: خمینی شهر خ مدرس قرض الحسنه حضرت حجت ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: فرزانه ســعیدی ، نام پدر: عزیز ، خواسته و بهای آن: پرداخت یک 
فقره سفته به شماره 839348 مورخ 93/1/1 به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام مطلق 
خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: 
فتوکپی مصدق سفتهـ  وکالتنامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 280121 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)214 

کلمه،2 کادر(  
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مفاد آراء
8/254 آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان زیبا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008003563 -  25 / 06 / 97 - حســین عابدي فرزند 
رمضان نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالک 1670 فرعي درازاء نیم 

دانگ مشاع ازششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف هاجرعابدي شهرضا 
2 - رای شــماره 139760302008003492 -  22 / 06 / 97 - شیوادباغ فرزند جالل 
ششدانگ یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني مجزي شده ازپالک 2067 فرعی به 

مساحت چهل وهفت متروچهل صدم مترمربع
3 - رای شماره 139760302008004287 -  30 / 07 / 97 - بدرالسادات کریمپور فرزند 
نصراله ششدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 2127 فرعی به مساحت شصت 

وچهارمترودوازده صدم مترمربع 
4 - رای شــماره 139760302008004571 -  09 / 08 / 97 - مرجان پژومان فرزند 
جعفرقلي ششــدانگ یک باب خانه قدیمي مخروبه مجزي شده ازپالک 2649 فرعی به 

مساحت یکصدوبیست مترویازده صدم مترمربع 
5 - رای شماره 139760302008002769 -  16 / 05 / 97 - مهدي خادم فرزند خلیل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالکهاي 2695 

و 7516 فرعی به مساحت یکصدوشصت وهفت مترمربع 
6 - رای شــماره 139760302008002770 -  16 / 05 / 97 -  طاهــره قانــع فرزند 
محمدعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 

ازپالکهاي 2695 و 7516 فرعی به مساحت یکصدوشصت وهفت مترمربع 
7 - رای شــماره 139760302008002306 -  27 / 04 / 97 -  اشرف نصیري فرزند 
محمدعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 2886 

فرعی به مساحت یکصدونه متروپنجاه صدم مترمربع
8 - رای شماره 139760302008002307 -  27 / 04 / 97 -  احترام اطرشي فرزند امراله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 2886 فرعی به 

مساحت یکصدونه متروپنجاه صدم مترمربع
9 - شــماره 139760302008002822 -  18 / 05 / 97 -  صدیقــه براهیمــي فرزند 
عبدالجواد ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالکهاي  3048 و 3049  فرعی که به 

شماره 8944 فرعي تبدیل شده به مساحت هیجده مترمربع
10 - رای شماره 139760302008003902 -  12 / 07 / 97 - مجیدخاتمي فرزند رسول 
ششدانگ یک باب انباري مجزي شــده از پالک 4274 فرعي به مساحت سي و هشت 
مترمربع درازاء پنج حبه وپنج - ششم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ که میزان یک 
حبه ویک - دوم حبه مشــاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف رسول خاتمي موروثي 
ازطرف اسماعیل خاتمي ومیزان چهارحبه ویک - ســوم حبه مشاع آن انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف اشرف وثوقي 
11 - رای شماره 139760302008004148 -  23 / 07 / 97 -  مصطفي حسن پوري  
فرزند حسن ششدانگ قســمتي ازیک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 6023 فرعی به 
مساحت هیجده  متروشــصت وپنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 6025 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه راداده است 
12 - رای شماره 139760302008003862 -  11 / 07 / 97 -  مهدي کاظمیني فرزند 
حسن نسبت به سه  دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 6169 

فرعی به مساحت یکصدوچهل وچهارمترودوازده صدم  مترمربع 
13 - رای شــماره 139760302008003863 -  11 / 07 / 97 -  زهره برهان شهرضا 
فرزند قربانعلي نسبت به سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

6169 فرعی به مساحت یکصدوچهل وچهارمترودوازده صدم  مترمربع
 14 - رای شــماره 139760302008004246 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه واعیان وقف مي باشــد مجزي شده ازپالک 9387 

فرعی به مساحت هفده متروبیست وپنج صدم مترمربع
15 - رای شــماره 139760302008004247 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب سرویس بهداشتي که عرصه واعیان وقف مي باشد مجزي شده ازپالک 

9387 فرعی به مساحت نودمتروده صدم مترمربع
16 - رای شــماره 139760302008004248 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه واعیان وقف مي باشــد مجزي شده ازپالک 9387 

فرعی به مساحت بیست ویک متروچهل صدم مترمربع
17 - رای شــماره 139760302008004249 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه واعیان وقف مي باشــد مجزي شده ازپالک 9387 

فرعی به مساحت بیست وسه متروده صدم مترمربع
دوم : شماره هاي فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

18 - رای شــماره 139760302008004284 -  30 / 07 / 97 -  فتح اله موالئي فرزند 
محمدعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 34  

فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج مترونود صدم مترمربع 
19 - رای شــماره 139760302008004285 -  30 / 07 / 97 -  صدیقه باباربیع فرزند 
حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 34  

فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج مترونود صدم مترمربع 
20 - رای شــماره 139760302008004153 -  23 / 07 / 97 -  اکبرکدیورشــهرضا 
فرزند حســن ششــدانگ یک باب انبار مجزي شــده ازپالک 380  فرعی به مساحت 

چهارصدوشصت ودومتروهفتادوپنج صدم مترمربع 
21 - رای شماره 139760302008004154 -  23 / 07 / 97 -  اکبرکدیورشهرضا فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 380  فرعی به مساحت یکصدودوازده 

مترونه صدم مترمربع 
22 - رای شــماره 139760302008004118 -  22 / 07 / 97 -  مهــري زعفرانــي 
شهرضا فرزند جعفرقلي نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه 
 مجزي شــده ازپالک 545  فرعی به مساحت یکصدوشــصت وپنج متروچهارده صدم

 مترمربع 
23 - شماره 139760302008004123 -  22 / 07 / 97 -  محمودفاتحي فرزند هوشنگ 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 545  

فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج متروچهارده صدم مترمربع 

24 - رای شماره 139760302008004030 -  17 / 07 / 97 -  محمدمهدي حاجي جاني 
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

548  فرعی به مساحت یکصدوسي وشش متروسي وشش صدم   مترمربع 
25 - رای شماره 139760302008004031 -  17 / 07 / 97 -  زهراهادي الم شهرضائي 
فرزند قدرت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

548  فرعی به مساحت یکصدوسي وشش متروسي وشش صدم   مترمربع 
26 - رای شــماره 139760302008003911 -  14 / 07 / 97 -  مرجــان گالبــي 
فرزند علیرضا ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده از پالک 642 فرعی به مساحت 
یکصدویازده متروپنجاه صدم مترمربع درازاء یکصدویازده ســهم وپنجاه صدم ســهم 
مشاع ازدوهزاروششصدوهشتادوچهارسهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

سیداسماعیل مدینه  
27 - رای شــماره 139760302008003477 -  21 / 06 / 97 -  فاطمه بهاري فرزند 
محمدمهدي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 958  فرعی به مساحت 

دویست ونودوپنج مترودوصدم مترمربع 
28 - رای شماره 139760302008004069 -  21 / 07 / 97 -  ایرج دهقان فرزند الماس 
ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 987  فرعی به مساحت یکصدوچهل ونه 

متروپنجاه وپنج صدم مترمربع 
29 - رای شماره 139760302008004466 -  06 / 08 / 97 -  فضل اله مطهري فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1148  فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وشش مترمربع 
30 - رای شماره 139760302008004467 -  06 / 08 / 97 -  رضوان اطرشي فرزند 
عبدالعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1148  فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وشش مترمربع 
31 - رای شماره 139760302008001821 -  28 / 03 / 97 -  میمنت گالبي شهرضا 
فرزند غالمحسین نسبت به نوزده حبه ویکصدوهشتادوپنج - دویست وبیست ونهم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1317  فرعی که به 
شماره 14432 فرعي تبدیل شده به مساحت دویست وچهارمتروهشتادوپنج صدم مترمربع 
32 - رای شماره 139760302008003970 -  15 / 07 / 97 -  علیرضاطاوسي فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1438  

فرعی به مساحت دویست وبیست ودومتروهفتادصدم مترمربع 
33 - رای شماره 139760302008003972 -  15 / 07 / 97 -  محبوبه انصاریپور فرزند 
نبي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1438  

فرعی به مساحت دویست وبیست ودومتروهفتادصدم مترمربع 
34 - رای شــماره 139760302008004151 -  23 / 07 / 97 -  محســن کمیلــي 
پورشهرضائي فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 1539  فرعی به مساحت یکصدوشش متروهشتادصدم مترمربع
 35 - رای شماره 139760302008004152 -  23 / 07 / 97 -  شیرین پازشگر فرزند 
حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1539  

فرعی به مساحت یکصدوشش متروهشتادصدم مترمربع
36 - رای شــماره 139760302008004523 -  07 / 08 / 97 -  علیرضانقوي فرزند 
عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1552 
فرعی به مساحت نودوپنج متروهفتادوشش صدم مترمربع درازاء نوزده - چهلم سهم مشاع 

ازهشتادسهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف مریم پارسائي 
37 - رای شــماره 139760302008004524 -  07 / 08 / 97 -  مریم پارسائي فرزند 
خداداد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1552 

فرعی به مساحت نودوپنج متروهفتادوشش صدم مترمربع 
38 - رای شــماره 139760302008004023 -  17 / 07 / 97 -  عبدالرسول سعیدي 
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

1567 فرعی به مساحت دویست وسه متروپنجاه صدم مترمربع
39 - رای شماره 139760302008004024 -  17 / 07 / 97 -  مرجان سعیدي فرزند اله 
یار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1567 فرعی 

به مساحت دویست وسه متروپنجاه صدم مترمربع 
40 - رای شماره 139760302008002696 -  15 / 05 / 97 -  بهروزمصدقیان فرزند 
اکبر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1622 فرعی 
که به شماره 16380 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصدوبیست متروچهل ویک صدم 

مترمربع 
41 - رای شماره 139760302008002699 -  15 / 05 / 97 -  زهرا السادات میرشفیعي 
فرزند سیدمســیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 1622 فرعی که به شــماره 16380 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصدوبیست 

متروچهل ویک صدم مترمربع 
42 - رای شــماره 139760302008002700 -  15 / 05 / 97 -  ســیدامیرعلي سپهر 
فرزند سیدحسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1622 فرعی که به شماره 16380 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصدوبیست متروچهل 

ویک صدم مترمربع 
43 - رای شماره 139660302008006225 -  24 / 11 / 96 -  زهرارضائي فرزند رحام 
ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719 فرعی به مساحت یکصدوسي ویک 

متروبیست صدم مترمربع 
44 - رای شــماره 139760302008004297 -  30 / 07 / 97 -  دلبــر انصــاري فرد 
فرزند مصطفي نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 
 ازپالک 1719 فرعــی به مســاحت یکصدوهشــتادوهفت متروپنجــاه وهفت صدم 

مترمربع 
45 - رای شماره 139760302008003413 -  17 / 06 / 97 -  سیدحسینعلي موسوي 
کیفته فرزند محمدحسن ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 1762 فرعی 

به مساحت دویست وسیزده متروچهارصدم مترمربع
46 - رای شــماره 139760302008004067 -  21 / 07 / 97 -  ناصرسبزواري فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1762 فرعی به مساحت یکصدوسي 

ونه متروبیست ونه صدم مترمربع 
47 - رای شماره 139760302008002315 -  27 / 04 / 97 -  فاطمه محمدي فرزند 
محمد ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 3768 فرعی به مساحت 

یکصدوشصت وشش متروهفتادودوصدم مترمربع 
48 - رای شماره 139760302008003920 -  14 / 07 / 97 -  علیرضاکاظمیني فرزند 
حیدر ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 7691 فرعی به مساحت پنجاه ویک 

متروده صدم مترمربع 
49 - رای شــماره 139760302008003629 -  31 / 06 / 97 -  سیده نرگس عمادي 
فرزند سیدخیراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

10115 فرعی به مساحت یکصدوهفتادونه مترمربع
50 - رای شــماره 139760302008003765 -  05 / 07 / 97 -  غالمرضاکافي فرزند 
محمدحسین ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 16490 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادویک متروهفده صدم مترمربع
سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان

 51 - رای شماره 139760302008003627 -  31 / 06 / 97 -  ابراهیم کاظمیني فرزند 
علي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1. 350 فرعی که به شماره 4936 فرعي 

تبدیل شده به مساحت یکصدوبیست متروچهل صدم مترمربع
52 - رای شــماره 139760302008002258 -  25 / 04 / 97 -  علیرضاسالمي فرزند 
محمدحسن ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام   مجزي شده ازپالک 394 فرعی به مساحت 

یکصدوسي ونه مترونودوپنج صدم مترمربع

53 - رای شــماره 139760302008002349 -  28 / 04 / 97 -  فرشــته دهقانــزاد 
فرزند محمدعلي ششدانگ یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 394 فرعی به مساحت 

یکصدوشصت وسه متروسیزده صدم مترمربع 
54 - رای شــماره 139760302008004521 -  06 / 08 / 97 -  فاطمه نصرت فرزند 
یوسف  نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ یک 
باب انباري مجزي شده ازپالک 409 فرعی به مساحت دویست وهفتادونه متروبیست ویک 
صدم مترمربع درازاء دوحبه وسي وهفت - شصتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني 

آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
55 - رای شماره 139760302008004522 -  06 / 08 / 97 -  الهام فروتن فرزند مسعود  
نسبت به سه دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ یک باب 
انباري مجزي شده ازپالک 409 فرعی به مساحت دویست وهفتادونه متروبیست ویک 
صدم مترمربع درازاء دوحبه وسي وهفت - شصتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني 

آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
56 - رای شماره 139760302008004514 -  06 / 08 / 97 -  سیدعلیرضاشریفي فرزند 
سیداکبر  نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ یک 
باب مغازه مجزي شده ازپالک 420 فرعی به مساحت یکصدوشش متروهفتادویک صدم 
مترمربع درازاء هشت حبه وچهل ویک - سیصدونودم حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
57 - رای شماره 139760302008004515 -  06 / 08 / 97 -  سیدحمیدرضاشریفي 
فرزند ســیداکبر  نسبت به سه دانگ مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از 
ششــدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 420 فرعی به مساحت یکصدوشش 
متروهفتادویک صدم مترمربع درازاء هشت حبه وچهل ویک - سیصدونودم حبه مشاع به 
استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
58 - رای شماره 139760302008004516 -  06 / 08 / 97 -  محمدرضامنیري فرزند 
غالمرضا  نسبت به چهار دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ 
یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 420 فرعی به مساحت نودویک متروبیست ودوصدم 
مترمربع درازاء ده حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
59 - شماره 139760302008004517 -  06 / 08 / 97 -  ریحانه السادات رضویان فرزند 
سیدخلیل نسبت به دو دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ 
یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 420 فرعی به مساحت نودویک متروبیست ودوصدم 
مترمربع درازاء پنج حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
60 - رای شماره 139760302008004028 -  17 / 07 / 97 -  مرتضي باغستاني فرزند 
جمشید نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 430 

فرعی به مساحت دویست وهفتادودومتروچهل وهشت صدم مترمربع 
61 - رای شماره 139760302008004029 -  17 / 07 / 97 -  زهره باقرنیاشهرضا فرزند 
باقر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 430 فرعی به 

مساحت دویست وهفتادودومتروچهل وهشت صدم مترمربع 
62 - رای شــماره 139760302008004290 -  30 / 07 / 97 -  جمشیدعابدي فرزند 
کریم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 456 فرعی به مساحت یکصدوپنجاه 

وشش متروشصت صدم مترمربع 
63 - رای شــماره 139360302008013059 -  27 / 12 / 93 -  فاطمه حبادي فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 466 فرعی به مساحت یکصدوسي مترمربع
64 - رای شماره 139360302008013060 -  27 / 12 / 93 -  محمدرضادهقان فرزند 
حبیب اله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 466 فرعی به مساحت یکصدوسي مترمربع
65 - رای شماره 139760302008002685 -  15 / 05 / 97 -  حسین پیروي شهرضا 
فرزند فضل اله ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 732 فرعی به مساحت 

یکصدوپنج متروچهل وپنج صدم مترمربع
 66 - رای شــماره 139760302008004551 -  07 / 08 / 97 -  ذلیخارستمي برغني  
فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 789 فرعی به مساحت 

هفتادوهفت متروچهل وچهارصدم مترمربع
 67 - رای شــماره 139760302008004293 -  30 / 07 / 97 -  ولي اله مللي  فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب ساختمان باطبقات تحتاني وفوقاني آن مجزي شده ازپالک 

878 فرعی به مساحت دویست وهفتادوپنج متروهفتادصدم مترمربع
68 - رای شــماره 139760302008003638 -  31 / 06 / 97 -  اســماعیل غالمي 
شهرضا فرزند یداله  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1328 فرعی به مساحت 

یکصدونودوچهارمتروسي صدم مترمربع
69 - رای شــماره 139760302008004150 -  23 / 07 / 97 - بهرام ملکیان فرزند 

عبدالعلي ششدانگ :
 الف( قســمتی از یک باب مغازه مجزي شــده از پالک 2087 فرعی به مساحت یازده 
متروپانزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2088 فرعي جمعًا تشکیل یک 

باب مغازه را داده است
ب( قسمتی از یک باب مغازه مجزي شده از پالک 2088 فرعی به مساحت بیست ویک 
متروسي وهفت صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2087 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب مغازه را داده است
 70 - رای شماره 139760302008004292 -  30 / 07 / 97 -  عفت السادات رضوان 
فرزند سیدمحمدحسین  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالکهاي 3158 ، 3161 ، 

3162 ، 3164 و 4811 فرعی به مساحت سیصدونودودومتروشصت مترمربع
71 - رای شماره 139760302008003631 -  31 / 06 / 97 -  محمدجوادرنجبر فرزند 
خلیل نسبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي از یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
3805 فرعی به مساحت بیست وپنج متروشصت صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ 
پالک هاي 487 فرعي که به شماره 5006 فرعي تبدیل شده و 3804 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه راداده است 
72 - رای شماره 139760302008003632 -  31 / 06 / 97 -  فرشته هادي الم فرزند 
محمدعلي نسبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ قســمتي از یک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 3805 فرعی به مساحت بیست وپنج متروشــصت صدم مترمربع که به انضمام 
ششدانگ پالک هاي 487 فرعي که به شــماره 5006 فرعي تبدیل شده و 3804 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 73 - رای شماره 139760302008003768 -  05 / 07 / 97 -  رحیم رئیسي پور فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه قدیمي مجزي شــده ازپالک 4873 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل وهفت متروهفتادوسه صدم مترمربع
چهارم : شماره هاي فرعي از21- اصلي مزرعه رشکنه

74 - رای شماره 139760302008003322 -  7 / 06 / 97 -  ذبیح اله باباربیع شهرضا 
فرزند حسین ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده ازپالک 339 فرعی به 

مساحت دویست ودومتروپانزده صدم مترمربع
پنجم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد

75 - رای شــماره 139760302008003766 -  05 / 07 / 97 -  نبــي الــه کرامتیان 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
19 فرعی به مساحت هشتادونه متروهشــتادوچهارصدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم 
مشاع ازیک صدم سهم مشاع ازنوزده سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدمهدي همائي
76 - رای شــماره 139760302008003767 -  05 / 07 / 97 -  مهنازشجاعي فرزند 
رحمت اله نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

19 فرعی به مساحت هشتادونه متروهشــتادوچهارصدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم 
مشاع ازیک صدم سهم مشاع ازنوزده سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدمهدي همائي
77 - رای شــماره 139760302008004250 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حاج حســن 
مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان 
شهرضا ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مجزي 

شده ازپالک 106 فرعی به مساحت دویست وبیست وپنج متروسي ویک صدم مترمربع
78 - رای شــماره 139760302008004251 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حاج حســن 
مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور باســاختمان موجوددرآن که عرصه واعیان 
وقف مي باشد مجزي شده ازپالک 106 فرعی به مساحت یکهزاروچهارصدوهفتادوچهار

متروهشتادوچهارصدم مترمربع
79 - رای شــماره 139760302008004254 -  28 / 07 / 97 -  موقوفــه حــاج 
حســن مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقــاف وامورخیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي 
 باشد مجزي شــده ازپالک 106 فرعی به مساحت دویست و ســي متروسي وسه صدم

 مترمربع
80 - رای شــماره 139760302008004257 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حاج حســن 
مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقــف واعیاني متعلق به غیرمي باشــد 
 مجزي شــده ازپالک 106 فرعی به مســاحت یکصدوهشــتادوهفت متروهفت صدم 

مترمربع
81 - رای شــماره 139760302008004317 -  02 / 08 / 97 -  مرتضي شادمان پور 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 140 فرعی به مساحت 

دویست وشصت وشش متروشصت وشش صدم مترمربع
ششم : شماره فرعي از32- اصلي مزرعه دست قمشه

82 - رای شــماره 139760302008003416 -  17 / 06 / 97 -  محمدعلي مجلسي 
فرزند عبدالرسول نسبت به بیست وچهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مجزي شده ازپالک 121 فرعی به مساحت دویست وهشت مترمربع
هفتم : شماره هاي فرعي از50- اصلي مزرعه اله آباد

83 - رای شــماره 139760302008004034 -  18 / 07 / 97 -  محمدحسن چوقادي 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالکهاي 59 فرعی باقیمانده و 

2240 فرعي به مساحت یکصدوبیست ودومتروپنجاه صدم مترمربع
84 - رای شــماره 139760302008004279 -  30 / 07 / 97 -  احمدنصیریــان 
فرزند اصغر ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 191 فرعی به مســاحت 

یکصدوهشتادوپنج مترونودصدم مترمربع
85 - رای شــماره 139760302008004375 -  03 / 08 / 97 -  حمیددره شوري پور 
فرزند میرزا نسبت به چهار دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
551 فرعی به مساحت یکصدوسي ودومترونودصدم مترمربع درازاء پنج - ششم قفیزمشاع 

ازپنجاه قفیزششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف حسام باستاني شهرضا
86 - رای شــماره 139760302008004376 -  03 / 08 / 97 -  افســانه نیکرو فرزند 
عیسي نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 551 فرعی 
به مساحت یکصدوسي ودومترونودصدم مترمربع درازاء پنج - دوازدهم قفیزمشاع ازپنجاه 

قفیزششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف حسام باستاني شهرضا
87 - رای شماره 139760302008004025 -  17 / 07 / 97 -  نجمه جابرشهرضا فرزند 
محمداسمعیل ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1361 فرعی به مساحت 

یکصدوشش متروپنجاه صدم مترمربع
88 - رای شــماره 139760302008003823 -  09 / 07 / 97 -  محمداخــوان 
فرزند محمدحســین نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي 
 شــده ازپالک 1504 فرعی به مســاحت یکصدوهفتادوشــش متروبیســت ونه صدم 

مترمربع
89 - رای شماره 139760302008003824 -  09 / 07 / 97 -  سعیده کاظمپور فرزند 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1504 

فرعی به مساحت یکصدوهفتادوشش متروبیست ونه صدم مترمربع
هشتم : شماره هاي فرعي از 68 - اصلي مزرعه سید آباد 

90 - رای شماره 139760302008003769 -  07 / 07 / 97 -  علیرضامیرزائي فرزند 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 
یکصدونودمتروبیست وشش صدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم مشاع ازیکصدونودسهم 
وبیست وشش صدم سهم مشاع ازدوهزاروششصد سهم یک حبه ازهشتادوچهارحبه هفت 
دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف فرشته براهیمي احدي ازورثه بیگم آغابراهیمي که 

ایشان نیزاحدي ازورثه اسماعیل مدني فرزند سیدمیرزابوده است
91 - رای شــماره 139760302008003779 -  07 / 07 / 97 -  فریــده نصیریــان 
فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 
یکصدونودمتروبیست وشش صدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم مشاع ازیکصدونودسهم 
وبیست وشش صدم سهم مشاع ازدوهزاروششصد سهم یک حبه ازهشتادوچهارحبه هفت 
دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف فرشته براهیمي احدي ازورثه بیگم آغابراهیمي که 

ایشان نیزاحدي ازورثه اسماعیل مدني فرزند سیدمیرزابوده است
نهم : شــماره هاي فرعي از 1 / 68- اصلي مزرعه میر آباد که به شــماره 225 - اصلي 

تبدیل شده
92 - رای شماره 139760302008004288 -  30 / 07 / 97 -  سیداصغرمیرنیام فرزند 
سیداکبرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 33 فرعی 

به مساحت یکصدوسي متروهشتادوسه صدم مترمربع
93 - رای شــماره 139760302008004289 -  30 / 07 / 97 -  بهنازرضائیــه فرزند 
اکبرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 33 فرعی به 

مساحت یکصدوسي متروهشتادوسه صدم مترمربع
94 - رای شــماره 139760302008003969 -  15 / 07 / 97 - امیرآقاخانــي فرزند 

محمدعلي ششدانگ :
 الف( قســمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 33 فرعی به مساحت بیست وسه 
متروشصت صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 42 فرعي جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 42 فرعی به مساحت یکصدو بیست 
متروپنجاه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 33 فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
دهم : شماره فرعي از 76- اصلي مهیار

95 - رای شماره 139760302008003793 -  07 / 07 / 97 -  چنگیزرضائي سورشجاني 
فرزند عباسقلي ششــدانگ یک قطعه زمین محصوربااعیاني هاي احداثي درآن ) محل 
شرکت سامان بازیافت اســپادانا ( مجزي شده ازپالک 2 فرعی به مساحت چهل وهشت 

هزارویکصدوسي و چهارمتروشصت صدم مترمربع
یازدهم : شماره هاي فرعي از 100 - اصلي مزرعه فیض آباد 

96 - رای شماره 139760302008004156 –  23 / 07 / 97 -  اسماعیل خاکسارجاللي 
فرزند محمدحسن نســبت به دویست وپنجاه سهم مشــاع ازنهصدوشصت وچهارسهم 
ونودوهشت صدم سهم ششدانگ یک قطعه زمین محصورباساختمان موجوددرآن مجزي 
شده ازپالک 181 فرعي به مساحت نهصدوشصت وچهارمترونودوهشت صدم مترمربع 
درازاء ده حبه وسیزده – یکصدوپنجاه وششم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال 

عادي مع الواسطه ازطرف ورثه محمودفرهمند
ادامه در صفحه 8
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»فشارخونی« ها از هوای سرد دوری کنند

پیشنهاد سردبیر:

چه گوشتی بخورید؟
در فصل زمستان بدن به حرارت باالتری نیاز دارد تا با ســرما مقابله کند، برای همین بازهم نیاز اســت که از غذاهای گرم مزاج بیشتر استفاده شود. 
همچنین نیاز فرد به غذا در این فصل افزایش پیدا می کند. به طور کلی در طب سنتی، گوشت قرمز گوسفندی مصرفش بیشتر از گوشت های دیگر تاکید 
می شود. اولین گوشتی که توصیه می کنند گوشت گوسفند است چراکه گوشــت های گاو و گوساله به دلیل اینکه سودازا هستند، مصرف شان توصیه 
نمی شود و بهتر است کمتر مورد استفاده قرار بگیرند؛ اما گوشت سفید بعد از مصرف گوشــت گوسفند توصیه می شود. به طور کلی در فصل زمستان 
باید به سمت غذاهایی برویم که با گوشت به خصوص گوشت گوسفندی طبخ می شوند تا باعث گرمی بدن شوند. همچنین آبگوشت غذای خوبی است، 
آش ها و سوپ هایی که به همراه گوشت طبخ می شوند مثل آش شــله قلمکار، ترخینه و... هم مفید هستند؛ اما آش هایی که گوشت کمی دارند خیلی 
توصیه نمی شوند مثل آش رشته که ممکن است باعث ایجاد  انسداد بعضی مســیرهای عروقی هم بشود. به طور کلی رشته خیلی موردتایید پزشکان 

طب سنتی نیست؛ اما آش مفید در فصل زمستان همان آش شله قلمکار است.

تاثیر یک گیاه دارویی در خلق و خو
محققان دانشــگاه کلرادوی آمریکا، برای اولین بار دریافتند که مصرف زنجبیــل در تغییرات خلق وخو و قضاوت های 
اخالقی موثر است.محققان در ادامه مطالعات پیرامون تاثیر مواد غذایی در قضاوت های اخالقی به این نتیجه رسیدند 
که مصرف زنجبیل می تواند در کیفیت شناخت انسان از رفتار دیگران تاثیرگذار باشد.پروفسور تریسی و همکارانش از 
دانشگاه کلرادو، متوجه شدند که با مصرف زنجبیل، واکنش های اخالقی افراد تغییر می کند.محققان برای اثبات تاثیر 
زنجبیل در واکنش های اخالقی از دو گروه داوطلبان خواستند که دو قرص  که یکی حاوی شکر و دیگر زنجبیل بود را 
مصرف کنند.در این مطالعه هیچکدام از افراد تحت نظر نمی دانستند قرصی که خورده اند حاوی شکر بوده یا زنجبیل، 
بنابراین محققان ضمن آگاهی از وضعیت داوطلبان از آنها خواستند که پس از گذشت 40 دقیقه برای تاثیر زنجبیل، 
به تصاویر نامطلوب نگاه کنند.پژوهشگران در ادامه متوجه شدند واکنش داوطلبانی که قرص حاوی زنجبیل را مصرف 
کرده بودند هنگام مشاهده تصاویر نامطلوب کنترل شده بود؛ اما واکنش افرادی که به جای زنجبیل، شکر مصرف کرده 
بودند به مراتب شدیدتر از مصرف کنندگان زنجبیل بود.محققان در پایان متوجه شدند که با مصرف زنجبیل احتمال 

مخالفت با مسائل در تضاد با میل شخصی کاهش می یابد.

»فشارخونی« ها از هوای سرد دوری کنند
یک فوق تخصص بیماری های کلیه گفت: ســرما به عنوان یک استرس فیزیکی موجب افزایش فشارخون در بیماران 
می شود؛ بنابراین بیماران مبتال به فشارخون باال باید کمتر در معرض هوای سرد قرار گیرند.محمد سعد فرقانی اظهار 
کرد: افرادی که فشارخون باال دارند الزم است در سن 40 سالگی و افرادی که دارای اضافه وزن یا مبتال به چاقی هستند 
حداقل سالی یک بار غربالگری انجام دهند.وی با اشــاره به اینکه حدود ۲0 درصد افراد جامعه مبتال به فشارخون باال 
هستند، افزود: فشارخون باال در افراد می تواند علت ایجاد آســیب به کلیه باشد و با توجه به شیوع باالی آن متاسفانه 
افراد از آن بی خبرند.وی گفت: فشارخون باال می تواند بیماری بی عالمت و بی سر و صدایی باشد که در صورت پیشرفت، 
عوارض زیادی از جمله آسیب قلبی، کلیوی و بینایی ایجاد  کند.  در صورت پیشرفت بیماری کلیه در مراحل انتهایی، 
برای درمان اقدام به جایگزینی کلیه می شود که شامل دیالیز صفاقی، دیالیز خونی و پیوند کلیه است.  پیوند کلیه در 

افرادی که سن کمتر از ۶۵ سال و وضعیت عملکرد قلبی مناسب دارند، بهترین اقدام است.

ازکجا بفهمیم آهن بدن مان کم است؟
با توجه به از دست رفتن خون در الگو های رژیم غذایی ضعیف، برخی از ما ممکن است کمبود آهن را تجربه کرده باشیم. 
گاهی اوقات افراد با کمبود آهن مواجه می شوند و ممکن است برخی عالئم در آنها بروز کند که دانستن این عالئم به تسریع 
بهبودی آنها کمک می کند.یکی از عالئم رایج کمبود آهن خستگی دائم است.  همچنین عفونت ادراری نیز می تواند نشانه 
کمبود آهن باشد. گلبول های قرمز به انتقال اکسیژن به طحال که یکی از اعضای مبارزه با عفونت است، کمک می کنند.از 
طرفی به هنگام کمبود آهن، گلبول های سفید خون قوی نبوده و به خوبی تولید نمی شوند زیرا به اندازه کافی اکسیژن ندارند 
و همین امر موجب می شود فرد بیشتر به عفونت ها حساس شود. هرزه خواری نیز نشانه دیگر کمبود آهن است. »پیکا« یا 
هرزه خواری وضعیتی است که شخص به گرایش های غیرمعمول مانند خوردن خاک رس، گچ، خاک و کاغذ رو می  آورد.
همچنین تحقیقات نشان داده، افرادی که تمایل به قورت دادن قطعات یخ دارند ممکن است با کمبود آهن مواجه باشند.

تعدادی از بیمارانی که سطح آهن بدن شان به حالت طبیعی برگشته بود میل به این گرایش ها در آنها محدود شد.نشانه 
دیگر این بیماری سندرم پای بی قرار است؛ سندرم پای بی قرار نوعی اختالل خواب است که در آن، فرد مبتال دچار احساس 
ناخوشایند در پاها می شود و آن را به صورت احساس گزگز، مورمور یا حرکت حشرات روی پوست توصیف می کند و بیمار 

برای کاهش حس ناچار است پای خود را تکان دهد یا بکشد.

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در فصول سرد سال
  رعایت  مواردی که  به سالمت ما کمک می کنند؛  

 »تغذیه « تاثیر مســتقیمی بر وضعیت بدن ما دارد، به همین دلیل در فصل ســرما و یا گرما نوع غذایی که می خوریم می تواند به تطبیق بدن با محیط کمک زیادی بکند؛ هر چند 
زمستان های این سال ها دیگر سرمای چندانی ندارد؛ اما در عوض سرماخوردگی و آنفلوانزا در فصول پاییز و زمستان بسیار آزار دهنده و زیاد است. میزان تحمل سرما بستگی به نوع 
بدن و طبع انسان ها متفاوت است، میزان بافت چربی بدن، نژاد و نوع فعالیت بدنی می تواند در میزان تحمل سرما تاثیرگذار باشد. برای مثال افرادی هستند که میزان ذخایر چربی 
کمی دارند، اما به دالیل شغلی، بیشتر در معرض سرما قرار دارند نسبت به افرادی که در محیط داخل ساختمان هستند قدرت بیشتری در تحمل سرمای هوا دارند که اگر نوع تغذیه 

و میزان کالری دریافتی روزانه این افراد کمتر از میزان مورد نیازشان باشد بدون شک نسبت به سرما کم تحمل خواهند شد.

مژگان علیدو ستی

چطور سرما را تحمل کنیم؟
برخی افراد بر این باورند که در زمستان برای 
تامین انرژی و تحمل ســرما باید از غذاهای 
چرب و شــیرین به میزان بیشتری استفاده 
کنند. دکتر زارعیان می گوید: این نوع غذاها 
عالوه بر افزایش وزن برای کبد مضرند و باعث 
بروز بیماری های انســداد کبد می شــوند و 
تنها کسانی به اســتفاده محدود از غذاهای 
پرچرب و شیرین مجاز هســتند که به دلیل 
شغل شان تماس طوالنی تری با سرما دارند، 
مثل کارگران ساختمانی و ورزشکارانی که در 
فضاهای باز ورزش می کنند. فصل زمســتان 
فرصت خوبی برای استفاده از مغزهایی مثل 
بادام،پســته ، گردو و میوه های خشکی مثل 
انجیر اســت. این ترکیبات عالوه بر خواص 
تغذیه ای سبب تقویت کبد و مغز و قوای بدن 
در مقابله با ســموم مختلف همچون سموم 
ناشی از آلودگی هوا می شود، ضمن این که از 
میوه هایی همچون انار و شلغم نباید غافل شد 
و الزم است بدانید افراط در مصرف مرکبات 
می تواند باعث سوءهضم و عوارض ناشی از آن 
شود. همچنین مصرف خرما و انواع خشکبار 
و مغزهای آجیلی در زمستان عالوه بر تامین 
بیشترین کالری و انرژی به دلیل فیبر باالیی 
که دارد می تواند از یبوســت ناشی از کاهش 
فعالیت فیزیکی که در فصل زمســتان اتفاق 

می افتد، پیشگیری کند.

چه بخوریم تا گرم شویم؟
با کمی برنامه ریزی، می توانید غذاهای سالمی بخورید 
تا هم مقدار زیادی از مواد مغذی به بدن تان برسانید و 
هم بشقاب خود را در طول زمســتان پر از طعم و مزه 
کنید. همچنین، خوردن غذاهای ســالم می تواند از 
پوست شــما با وجود کم شدن تدریجی دما محافظت 
کند و شما را گرم و پر انرژی نگه دارند.بررسی ها نشان 
می دهند اگر فردی ســرمایی هســتید بیشتر سراغ 
غذاهایی مانند عسل و چای دارچین و ارده بروید و این 
غذاها را حتما در این فصول در رژیم غذایی خود جای 
دهید زیرا مصرف این خوراکی ها مانع از بروز بیماری 
هایی مانند اســترس و اضطراب در شــما می شود و 
احساس سرما را در بدن شما از بین می برد.همچنین 
مطالعات نشان می دهند خوردن یک لیوان آب جوش 
همراه با عسل در صبح ها باعث می شود همواره دست و 
پاهایتان گرم باشد و احساس سرما و بی حالی در ساعات 

سرد روز در بدن خود نداشته باشید.

97 - رای شــماره 139760302008004157 -  23 / 07 / 97 -  محمدحســن 
خاكســارجاللي فرزند حســين نســبت به هفتصدوچهارده ســهم ونودوهشــت صدم 
سهم مشــاع ازنهصدوشصت وچهارســهم ونودوهشــت صدم سهم ششــدانگ يك 
قطعه زمين محصورباســاختمان موجــوددرآن مجزي شــده ازپــالك 181 فرعي به 
مساحت نهصدوشــصت وچهارمترونودوهشــت صدم مترمربع درازاء سي ودوحبه مشاع 
 ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقــال عادي مع الواســطه ازطرف ورثــه محمودفرهمندو

شمسي كيان
98 - رای شماره 139560302008001659 -  24 / 03 / 95 -  محسن صمدي موسي 
آبادي فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب انباري مجزي شده 

ازپالك 235 فرعی به مساحت يكصدوشصت ونه مترمربع
99 - رای شــماره 139560302008001660 -  24 / 03 / 95 -  محمدصمدي موسي 
آبادي فرزند عزت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب انباري مجزي شده 

ازپالك 235 فرعی به مساحت يكصدوشصت ونه مترمربع
100 - رای شماره 139760302008003491 -  22 / 06 / 97 -  غالمرضاسلماني فرزند 
حسن آقا ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزي شــده ازپالك 265 فرعی به مساحت 
يكصدوهفتادويك مترمربع درازاء يكصدوهفتادسهم مشاع ازدوهزارسهم ششدانگ انتقال 

عادي ازطرف قلي سلماني
101 - رای شــماره 139760302008003169 -  28 / 05 / 97 -  محمدطاهرنصيري 
فرزند غالمحسن ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزي شــده ازپالك 495 فرعی به 

مساحت يكصدوچهل ويك متروپنجاه صدم مترمربع 
102 - رای شــماره 139760302008004004 -  17 / 07 / 97 -  محمدرضارضائــي 
فرزند عبدالرحمن ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده ازپالك 496 فرعی به مساحت 
يكصدوســي ويك متروپنجاه صدم مترمربع درازاء يكصدوســي وســه ســهم مشاع 
 ازچهارده هزاروپانصدوبيســت ســهم ششــدانگ انتقال عــادي مع الواســطه ازطرف

 محمودفرهمند
103 - رای شــماره 139760302008004281 -  30 / 07 / 97 -  مهدي يونسي فرزند 
حبيب اله ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل 
وچهارمتروبيست وهفت صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وچهل ودوسهم وبيست وهفت صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
104 - رای شماره 139760302008004283 -  30 / 07 / 97 -  شهريارناظمي شهرضا 
فرزند مرتضي ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
ونه متروچهل ودوصدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وپنجاه وهفت سهم وچهل ودوصدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
105 - رای شــماره 139760302008004299 -  30 / 07 / 97 -  آيت اله نقوي فرزند 
محمد ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل وهشت 
مترويازده صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وچهل 
وشش سهم ويازده صدم ســهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
106 - رای شــماره 139760302008004303 -  01 / 08 / 97 -  آيت اله نقوي فرزند 
محمد ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت 
متروهفتادوچهارصدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه 
وهشت سهم وهفتادوچهارصدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
107 - رای شــماره 139760302008004304 -  01 / 08 / 97 -  آيت اله نقوي فرزند 
محمد ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه وپنج 
مترونوزده صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه وسه 
سهم ونوزده صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
108 - رای شماره 139760302008004305 -  01 / 08 / 97 -  محسن آقائي فرزند علي 
ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه ودومترونودوسه 
صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه مشاعي گاراژ 
به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه سهم ونودوسه 
صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششدانگ انتقال عادي 

ازطرف فاطمه عبدالي
109 - رای شــماره 139760302008004306 -  01 / 08 / 97 -  نوراله بهدادفر فرزند 
محمدحسن ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
وسه متروبيست صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه ويك 
سهم وبيست صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
110 - رای شماره 139760302008004307 -  01 / 08 / 97 -  مرتضي زلفعلي دهاقاني 
فرزند مصطفي ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل 
وپنج متروســي وپنج صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وچهل وسه سهم وسي وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
111 - رای شــماره 139760302008004309 -  01 / 08 / 97 -  ابوالفضل خير فرزند 
مجيد ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت ويك 
متروهشتادوشــش صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وپنجاه ونه سهم وهشتادوشش صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
112 - رای شــماره 139760302008004310 -  01 / 08 / 97 -  پوياخيــر بــه 
واليت پدرش مجيد ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپــالك 507 فرعی به 
مســاحت چهل وهفت متروپنجــاه وهفت صدم مترمربــع به انضمام چهارحبه مشــاع 
ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه مشــاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت 
وچهارمترمربع درازاء دويســت وچهل وپنج ســهم وپنجاه وهفت صدم ســهم مشــاع 
 ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج ســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف

 فاطمه عبدالي
113 - رای شــماره 139760302008004316 -  02 / 08 / 97 -  محمدرضامطهري 
شــهرضائي فرزند محمدعلي ششــدانگ يك باب مغــازه مجزي شــده ازپالك 507 
فرعی به مساحت شــصت ويك متروشــانزده صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع 
ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه مشــاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت 
وچهارمترمربــع درازاء دويســت وپنجــاه ونه ســهم وشــانزده صدم ســهم مشــاع 
 ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج ســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف

 فاطمه عبدالي
114 - رای شماره 139760302008004318 -  02 / 08 / 97 -  ابراهيم گالبي فرزند 
نعمت اله ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
ودومترونودويك صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 

مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه سهم 
ونوديك صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششدانگ انتقال 

عادي ازطرف فاطمه عبدالي
115 - رای شــماره 139760302008004320 -  02 / 08 / 97 -  مجيد گالبي فرزند 
قدرت اله ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل وشش 
متروسي وپنج صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وچهل 
وچهارسهم وسي وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
116 - رای شــماره 139760302008004322 -  02 / 08 / 97 -  محسن تاك فرزند 
رحمت اله ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت 
متروهفتادوسه صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه 
وهشت سهم وهفتادوســه صدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
117 - رای شــماره 139760302008004324 -  02 / 08 / 97 -  احمد گالبي فرزند 
عليرضا ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت وسه 
متروشصت صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وشصت 
ويك سهم وشصت صدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
118 - رای شــماره 139760302008004325 -  02 / 08 / 97 -  احمدرضاجانقربان 
فرزند اكبر ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
وچهارمترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه مشاعي گاراژ 
به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه ودوسهم مشاع 
ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه 

عبدالي
119 - رای شــماره 139760302008004329 -  02 / 08 / 97 -  علــي كاظمينــي 
فرزند عباس ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل 
وچهارمتروهفتادوشش صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وچهل ودوسهم وهفتادوشش صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
120 - رای شماره 139760302008004526 -  07 / 08 / 97 -  محسن طالبيان فرزند 
اصغرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی 
به مساحت پنجاه وسه مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء يكصدوبيست وپنج 
سهم وچهل وپنج صدم سهم مشــاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
121 - رای شــماره 139760302008004527 -  07 / 08 / 97 -  بهرام طالبيان فرزند 
اصغرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی 
به مساحت پنجاه وسه مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مســاحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء يكصدوبيست 
وپنج سهم وچهل وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
122 - رای شــماره 139760302008004002 -  17 / 07 / 97 -  عبدالرحمــن 
رضائي فرزند تيمور ششــدانگ يــك باب خانه مجزي شــده ازپــالك 511 فرعی به 
مســاحت يكصدوشــصت متروســي صدم مترمربــع درازاء يكصدوشــصت ســهم 

 مشــاع ازيكصدوپانزده هزار وسيصدوهشتادســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف
 مهدي رحيمي

123 - رای شماره 139760302008003047 -  23 / 05 / 97 -  محمدحسن نيك پور 
فرزند جعفر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1623 

فرعی به مساحت يكصدوپانزده مترمربع 
124 - رای شماره 139760302008003048 -  23 / 05 / 97 -  ميناجريده دار فرزند ولي 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1623 فرعی 

به مساحت يكصدوپانزده مترمربع 
دوازدهم : شماره فرعي از 106 - اصلي مزرعه ارش آباد 

125 - رای شماره 139760302008004047 -  18 / 07 / 97 -  عليرضايزداني فرزند 
بهرام ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مجزي شده ازپالك 534 فرعی به مساحت پنجاه 

وپنج متروهشتادوهفت صدم مترمربع 
سيزدهم : شماره فرعي از 173 - اصلي 

126 - رای شــماره 139760302008004295 -  30 / 07 / 97 -  حبيب اله عموهادي 
فرزند عبدالرسول ششدانگ يك درب باغ مجزي شده ازپالك 7 فرعی به مساحت شش 

هزاروپانصدوپنجاه متروپنجاه وشش صدم مترمربع 
چهاردهم : شماره فرعي از 205 - اصلي مزرعه ايزد آباد

127 - رای شــماره 139660302008002002 -  15 / 04 / 96 -  مريم صدري فرزند 
منصور ششدانگ يك واحدمرغداري گوشتي به مســاحت ده هزاروچهارصدونودمتروده 

صدم مترمربع 
بخش دو ثبتي شهرضا

پانزدهم : شماره فرعي از 225 - اصلي اسفرجان
128 - رای شــماره 139760302008003927 -  14 / 07 / 97 -  مهردادبراهيمــي 
فرزند رضا ششــدانگ يك واحددامداري مجزي شــده ازپالك 2524 فرعي به مساحت 

دوهزاروهفتصدوبيست وچهارمترودوصدم مترمربع
بند ب(

بخش يك ثبتي شهرضا
يكم : شماره فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

1 - رای شــماره 139560302008005601 -  01 / 10 / 95 وراي اصالحي  شــماره 
139760302008003996 -  17 / 07 / 97 حرمت اله سليماني نژاد فرزند قدرت ششدانگ 
يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1761 فرعی به مساحت يكصدوچهل وهفت متروسي 
ونه صدم مترمربع كه در رای اوليه و به تبع آن در آگهی اوليه مساحت ملك اشتباهاً قيد شده 

و اينك تجديد آگهی می گردد
تاريخ انتشار نوبت يكم : روز  دوشنبه    14 / 08 / 1397 
تاريخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه  29 / 08 / 1397 

م الف: 282413 سيد اسداله موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا  

اعالم مفقودی 
یک دستگاه پژو 206 هاچ بک تیپ 2، سفید رنگ مدل 97، 
به شماره پالک ایران 13- 334  و 42 و شماره شاسی 
)بدنه( NAAP03EE3JJ524767 و شــماره موتور 
165A0137633 در تاریخ 97/7/11 ســرقت شده است 
از یابنده تقاضا می شود در صورت آگاهی از موقعیت 
خودرو  با شماره 09138340313  تماس حاصل فرمایند. 
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گزارش کودک آزاری در اصفهان 36 درصد 
افزایش یافت

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

فرمانده انتظامی استان:
سارقان طالفروشی اصفهان 

دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری 3 سارق مسلح که 2 و نیم کیلوگرم 
طال را از یک طالفروشی در شهر اصفهان سرقت 
و متواری شــده بودند، خبر داد.سردار مهدی 
معصوم بیگی اظهار داشت : حدود 20 روز پیش 
کارآگاهان پلیــس آگاهی اصفهان از ســرقت 
2 کیلو و 500 گرم طال از یک طالفروشــی در 
شهراصفهان مطلع شدند و پیگیری موضوع را 

به صورت ویژه در دستور کار قراردادند.
وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص 
شد 3 ســارق مســلح با صورت پوشــیده وارد 
یک طالفروشی شــده اند و پس از ضرب وجرح 
فروشنده طالها را ســرقت و متواری می شوند.

سردار معصوم بیگی اضافه کرد: کارآگاهان موفق 
شدند هر 3 سارق را که غیربومی بودند شناسایی 
و با اعزام 3 اکیپ عملیاتی در 3 شهر مختلف آنها 

را دستگیر کنند.

دستگیری فروشنده جعلی 
لوازم خانگی دست دوم

فردی که با تبلیغات جعلی فروش لوازم خانگی 
دست دوم در یكی از سایت های تبلیغاتی مبلغ 
27 میلیون ریال از شهروند اصفهانی کالهبرداری 
کرده بود ازســوی ماموران پلیس فتای استان 
شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ سید مصطفي 
مرتضوي، رییس پلیس فضــاي تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان 
بیان داشت: در پي شــكایت یكي از شهروندان 
مبني بر اینكــه فردي در یكي از ســایت هاي 
تبلیغاتي مبلغ 27 میلیون ریــال بابت فروش 
یک دســتگاه تلویزیون از وي دریافت و پس از 
گذشــت چندین روز هیچ کاالیي تحویل نداده 
 است، بررسي موضوع در دستور کار این پلیس

 قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان این پلیس با به کار گیري 
اقدامات تخصصی، متهم را شناســایي و پس از 
اخذ دستور مقام قضائی دستگیر کردند.سرهنگ 
مرتضوي توصیه کرد: سایت هاي تبلیغاتي انجام 
معامله را در بســتر فیزیكی بر عهده خریدار و 
فروشــنده واگذار کرده اند، بنابراین شهروندان 
باید پس از رویت کاال یا خدمات و احراز هویت 
هر یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را 
به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات 

انجام دهند تا گرفتار کالهبرداران نشوند.

 دستگیري عامل برداشت
 غیر مجاز در خمیني شهر 

فرمانده انتظامي شهرســتان خمیني شــهر 
ازشناسایي و دســتگیري فردي که با به دست 
آوردن اطالعــات کارت بانكي شــاکي اقدام به 
برداشــت 30 میلیون ریال به صورت غیر مجاز 
کرده بود، توســط ماموران پلیــس فتای این 

فرماندهی خبر داد.
 سرهنگ »علي جعفري نژاد« با اعالم جزئیات 
بیشــتر این خبر گفت: در پي شــكایت یكي از 
شهروندان مبني بر اینكه مبلغ 30 میلیون ریال 
به صورت غیر مجاز از حساب بانكي وي سرقت 
شده ، بررسي موضوع در دستور کار پلیس فتاي 
این فرماندهي قرار گرفت.وي افزود: با بررســي 
هاي پلیسي انجام شده مشخص شد که متهم با 
به دست آوردن اطالعات و رمزهاي عبور، مبلغ 
30 میلیون ریال را طي چندین مرحله از حساب 

بانكي وي برداشت کرده است.
ســرهنگ جعفري نژاد تصریح کــرد: با انجام 
تحقیقات ، متهم مذکور شناســایي و حســب 
دستور مقام قضائي دستگیر و در مواجه با مدارك 
و مستندات پلیس صراحتا به بزه انتسابي اقرار و 
انگیزه خود را سودجویي عنوان داشت.این مقام 
انتظامي در پایان توصیه کرد: از در اختیار قرار 
دادن کارت اعتباري خود به افراد غیر جدا پرهیز 
کرده و رمزهایي را انتخــاب کنید که غیرقابل 

حدس باشد.

با تالش سربازان گمنام امام زمان)عج( 
صورت گرفت؛

کشف دو هزارو 600 لیتر 
مشروبات الکلی در درچه

به همت ســربازان گمنام امام زمــان )عج(، دو 
هزار و 600 لیتر مشروبات الكلی کشف و ضبط 
شد.مسئول روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه درچه گفت: سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در این ناحیه مقاومت، موفق به شناسایی وانهدام 
باند تولید، نگهداری و توزیع مشــروبات الكلی 
داخلی و خارجی در شــهر درچه شدند.براتی 
افزود: این عملیات در ســه مرحله با همكاری 
عوامل نیروی انتظامی شــهر درچه اجرایی و از 
این باند مقدار دو هزار و 600 لیتر انواع مشروبات 

الكلی داخلی و خارجی کشف و ضبط شد.

طی شش ماه نخست امسال؛
6۱۲ نفر در تصادفات اصفهان 

جان باختند
مدیرکل پزشكی قانونی اســتان اصفهان گفت: 
6۱2 نفر در ســطح جاده های استان اصفهان بر 
اثر حوادث ترافیكی در شــش ماه نخست امسال 

جان باختند.
»علی سلیمانی پور« با بیان اینكه بر اساس آمار 
به دست آمده طی شش ماه نخست امسال تعداد 
فوتی های تصادفات اســتان اصفهان نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۱۱.3 درصد افزایش 
داشته است، اظهار کرد: طی شش ماه امسال در 
حوادث ترافیكی 6۱2 نفر شامل ۱36 زن و ۴76 
مرد جان باخته اند و این آمار در  سال گذشته 550 

نفر بوده است.
وی افزود: بیشــترین تلفات حوادث ترافیكی  با 
3۹2 نفر در جاده های برون  شــهری ، 202 نفر 
در مسیرهای درون  شهری، 7۱ نفر در جاده های 
روســتایی و ۱۱ نفر مربوط به جاده های خارج از 

استان گزارش شده است.
مدیــرکل پزشــكی قانونی اســتان اصفهان در 
خصوص تعــداد مصدومان حــوادث ترافیكی 
استان اصفهان طی شش ماه نخست امسال نیز 
گفت: آمار مصدومان تصادفات رانندگی ۱۴ هزار 
و 6۸0 نفر شــامل چهار هزار و ۹۹ نفر زن و ۱0 
هزار و 5۸۱ نفر مرد بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که ۱3 هزار و 3۹2 نفر شامل سه هزار و 
536 زن و ۹ هزار و ۸56 نفر مرد گزارش شده ، با 

افزایش ۹.6 درصدی رو به رو بوده است.

مسئول آزمایشگاه های اداره کل محیط 
زیست استان:

ایستگاه های سنجش کیفی هوای 
اصفهان را پاک نشان می دهد

مسئول آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان گفت: تمام ایستگاه های سنجش 
 کیفی هــوای اصفهان، هــوای پاك را نشــان 

می دهد.
بابک صادقیان با بیان اینكه طی ماه آبان، سه روز 
هوای پاك ثبت شده،  تصریح کرد: این در حالی 
است که هشت روز از ماه آبان هوای سالم گزارش 

شده است.
مسئول آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان تاکید کرد: در نجف آباد نیز از سوم 
آبان ماه تاکنون هوای پاك ثبت شــده و این در 
حالی است که کاشان با گذشــت ۱2 روز هوای 

پاك نداشته و سالم بوده است.
وی با اشــاره به اینكه در شــاهین شهر، مبارکه 
و ســجزی که همواره آلوده ترین نقاط تا ســال 
گذشته بودند، امســال از اول آبان تاکنون هوای 
سالم و در برخی از روزها هوای پاك را پشت سر 
گذاشتند، اضافه کرد: به خاطر بارش های خوبی 
که در فصل پاییز داشتیم خوشبختانه هوای سالم 
در بیشتر نقاط و روزها ثبت شده و این در حالی 
است که سال گذشــته در این زمان کیفیت هوا 

بسیار ناسالم بوده است.

واکسیناسیون دام سنگین علیه 
بیماری تب برفکی در استان

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی 
اداره کل دامپزشكی استان اصفهان از توزیع۸0 
هزار دوز واکسن رایگان بین دامداران استان در 
اجرای مرحله دوم عملیات واکسیناســیون دام 

سنگین علیه بیماری تب برفكی خبر داد. 
»وحید مقدس« گفــت : با هزینه بیــش از دو 
میلیارد ریال، ۸0   هزار دوز واکســن رایگان تب 
برفكی برای واکسیناســیون دام های ســنگین 
روستایی بین دامداران اســتان اصفهان توزیع 
شد.وی افزود: واکســن ها با هدف تحت پوشش 
قرار دادن رایگان دام های ســنگین موجود در 
دامداری های ســنتی و روســتایی بین شبكه 
های دامپزشــكی در شهرســتان های مختلف 
 این استان توزیع شــد تا در اختیار دامداری ها 

قرار گیرد.
رییس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های 
دامی اداره کل دامپزشكی استان اصفهان گفت: 
۱0 هزار دوز واکســن هم خریداری شــده تا در 
مواقع اضطراری، همچون بروز کانون این بیماری 

ذخیره سازی شود.

»تب مالت« از جمله بیماری های مشــترک 
میان دام و انسان اســت که هر ساله جان 
هزاران نفر از مصرف کنندگان فرآورده های 
دامی و افراد در ارتباط با ایــن حیوانات را 
تهدید می کند. اگر چه این بیماری در فصل 
تابستان و به دلیل مصرف باالی بستنی های 
دست ساز و دستگاهی شیوع پیدا می کند؛ 
اما این بیماری در حیوانات طی فصل زمستان 

بیشتر دیده می شود.
تب مالت چیست؟

تب مالت )بروسلوزیس( نوعی باکتری عفونی است 
که از حیوان به انسان و بیشتر از طریق شیر، پنیر و 
سایر لبنیات غیر پاستوریزه منتقل می شود. به طور 
نادری باکتری عامل تب مالــت می تواند از طریق 
هوا یا تماس مستقیم با حیوانات آلوده انتقال یابد. 
عالئم تب مالت می تواند شــامل تب، درد مفاصل 
و خستگی باشــد. معموال عفونت می تواند با آنتی 
بیوتیک درمان شود. ممكن است درمان چند هفته 
تا چند ماه به طول بیانجامــد. این بیماری اگر چه 
کشنده نیســت اما در صورت بی توجهی نسبت به 

شیوع آن می تواند به یک اپیدمی تبدیل شود. 
تب مالت در اصفهان؛ آری یا نه؟

»اصفهان« یكی از مناطقی است که فروش لبنیات 
سنتی و بستی های دست ساز در آن رونق زیادی 
دارد. در ســال های اخیــر این مصــرف به دلیل 
گرانی های لبنیــات کارخانــه ای و پایین بودن 
کیفیت برخی از تولیدات بیشــتر هم شده است. 
اخیرا هشــدارهایی نسبت به شــیوع این بیماری 
در اصفهان داده شــده؛ اگر چه این مسئله از سوی 
مسئوالن اصفهانی مطرح نشــده است؛ اما هشدار 
آن توسط یكی از مسئوالن بهداشتی استان زنجان 
نشــان دهنده جدی بودن موضوع به خصوص در 
ســطح اصفهان و اســتان های همجوار است.طی 
روزهای گذشــته ،محمدباقر حاج کاظمی، مدیر 
کل دامپزشكی استان زنجان در گفت وگو با ایسنا 
هشــدار داده اســت که تب مالت در سطح کشور 
شــیوع پیدا کرده و شدت آن در اســتان اصفهان 
مشهود اســت  و با توجه به اینكه کشتارگاه استان 
زنجان با اصفهان همكاری دارد، خطر بسیار جدی 
اســت؛ بنابراین کنترل و پیشــگیری الزم انجام 

شده است. 

چرا هشــدار تب 
مالت جدی است؟

»تــب مالــت« از جمله 
بیماری های مشــترك 
میان انسان و حیوان است 
و به راحتی از شیر و پنیر 
آلوده و یا حتی گوشت به 
انســان منتقل می شود، 

این هشــدار وقتی جدی تر می شود که بدانیم هم 
اکنون در شهر اصفهان استقبال از لبنیات سنتی و 
غیر کارخانه ای به دلیل ارزان بودن آن اســتقبال 
بیشــتری دارد. اســتفاده از پنیر نرم تازه ، خامه ، 
سرشیر، گوشت و مغز استخوان نیمه پخته،  تماس  
مســتقیم  با بافت های  حیوان  آلــوده  نظیر خون ، 
گوشت، ترشحات  رحمی  و ترشحات  مخاطی، انتقال  
تنفسی  از طریق  افشانه های  موجود در هوای  آغل  و 
اصطبل  آلوده  یا آزمایشگاه  از عوامل انتقال دهنده 
این بیماری به انسان هاست، در حالت کلی مصرف 

لبنیات در صدر علل شیوع این بیماری است. 

شــایعه ای کــه 
تکذیب شد

بــط  روا وکیان،مدیــر 
ســازمان  عمومــی 
اســتان  دامپزشــكی 
اصفهان وجود و شــیوع 
تب مالت در اصفهان که 
از ســوی یكی از مدیران 
دامپزشكی استان زنجان مطرح شده بود را رد کرد 
و به »زاینده رود« گفت که چنین مســئله ای در 
میان دام های استان مشاهده نشده است. البته این 
اولین بار نیست که هشدارهایی نسبت به وجود تب 
مالت در اصفهان مطرح می شود پیش از این نیز این 
مسئله در ابتدای سال جاری مطرح شد؛ اما از سوی 
مدیران و حتی برخی از نمایندگان مجلس تكذیب 
شد. بهار امسال هشــدارهایی نسبت به شیوع تب 
مالت در کشور در ابتدای سال نیز ارائه گردید؛ اما 
مقامات بهداشتی و اجرایی کشور مدعی شدند که 
این مسئله صحت ندارد. در همین زمینه حیدر علی 

عابدی، عضو کمیسیون بهداشــت مجلس، بابیان 
اینكه بیماري تب مالت اپیدمي نــدارد که نیاز به 
قرنطینه داشــته باشد، انتشــار این خبر را عجیب 
خواند و گفت: تنها دلیل احتمال شیوع این بیماري 
مي تواند ســیكل معیوب نظارت بــر روند تولید 
محصوالت لبني باشــد. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: هم اکنون تمام 
محصوالت لبنی کشور توسط کارخانجات شناخته 
شده تولید می شود که زیر نظر سازمان دامپزشكی 
فعالیت دارند، بنابراین شیوع بیماری تب مالت خبر 

عجیبی است.
وی یادآورشــد: این خبــر در صورتــی می تواند 
درست باشــد که یا قاچاق دام وجود داشته باشد 
یا سازمان دامپزشــكی وظیفه خود را به درستی 
انجام ندهد که در پی آن دام های آلوده در کشــور 
وجود داشته باشند یا ســازمان غذا و دارو وظیفه 
خــود را در زمینه نظارت بر فعالیــت کارخانجات 
 تولید محصوالت لبنی به درســتی انجــام نداده

 باشد.

هم اکنون در شهر اصفهان 
استقبال از لبنیات سنتی و غیر 
کارخانه ای به دلیل ارزان بودن 

آن استقبال بیشتری دارد

گرم خانه کارتــن خواب های اصفهــان که تاکنون 
مدعیان زیادی پیدا کرده همچنان بدون تجهیزات، 
بین مدیران دولتی پاسكاری می شــود و در اظهار 
نظری جدید اداره  اوقاف این مكان را متعلق به خود 
می داند.رییس انجمن پایان کارتن خوابی امید،اظهار 
داشت: بی خانمان هایی که در گرم خانه پایان کارتن 
خوابی امید اسكان یافته اند به دلیل نداشتن سیستم 
گرمایشی از ســرما رنج می برند و این خبر به زودی 
در رســانه ها منتشر خواهد شــد که کارتن خواب 
های اســكان یافته اصفهان بر اثر ســرما تلف شده 
اند.»محســن انصاری« دلیل اصلی نبود سیســتم 
گرمایشی در این کاروانســرا را عدم صدور مجور از 
سازمان میراث فرهنگی دانســت و گفت: از آنجایی 
که این بنا متعلق به سازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهان است این اجازه را به ما نداده اند تا برای تجهیز 
سیستم گرمایشی تغییراتی را در بنا ایجاد کنیم.این 
سخنان در حالی است که حجت االسالم رضا صادقی، 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان  در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر مبنــی بر اینكه چرا اوقــاف اصفهان، 

مكانی را وقف انجمن پایان کارتن خوابی امید نمی 
کند، اظهار داشت: کاروانسرایی در میدان استقالل 
واقع شــده و کارتن خواب ها در آن اسكان یافته اند؛ 
اما به دلیل بافت تاریخی، اداره کل میراث فرهنگی 
آن را متعلق به خود  می داند با اینكه آن ملک متعلق 
به اداره اوقاف است اما می توانیم در راستای کمک 
به شــهرداری آن را در ازای مبلغی اندك در اختیار 

انجمن کارتن خوابی قرار دهیم.

بی خانمان ها منتظر تجهیزات؛
گرم خانه کارتن خواب های اصفهان مدعی جدید پیدا کرد

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
تعداد خانه های معتاد ســاز بیشــتر از خانه های 
معتاد دار شده و این یک هشدار جدی است.»اصغر 
هدایت« اظهار داشت: رشــد جمعیت معتاد امروز 
بیش از جمعیت استان شده است.وی با بیان اینكه 
یاد دادن ســبک زندگی ایرانی و اسالمی مهم ترین 
روش پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر است، افزود: 
مبارزه با آسیب های اجتماعی و از جمله اعتیاد یكی 
از توصیه های مهم رهبری و جزو اولویت های ما قرار 
گرفته است.دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان تصریح کرد: متاســفانه امروزه بخشــی از 
جامعه درگیر اعتیاد شده اند و باید نگران این مسئله 
باشیم.وی با اظهار اینكه سیاست هایی در راستای 
اجرای سند ملی مبارزه با مواد مخدر تصویب شده 
که مصوبه برنامه ششم توسعه کشور است، ادامه داد: 
به منظور پیشگیری و جلوگیری از رشد مواد مخدر 
باید جلوی دروازه های آن را گرفت که شامل سیگار 
و قلیان است.هدایت، با بیان اینكه والدین و محیط 
خانواده در امر پیشگیری از اعتیاد نقش اصلی دارند، 

افزود: برای پیشگیری از رشد اعتیاد بسیاری از برنامه 
های فرهنگی و آموزشی را در نهادهای مختلف برای 
مردم اجرایــی کردیم و در این مســیر از حمایت و 
کمک بسیاری از دستگاه ها اســتفاده بردیم.وی با 
اعالم اینكه باید در جامعــه برانگیختگی اجتماعی 
علیه اعتیاد و مواد مخدر شكل بگیرد و اظهار داشت: 
افزایش آگاهی مردم در این عرصه بســیار می تواند 

کمک کننده باشد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اصفهان:
تعداد خانه های معتاد ساز بیشتر از خانه های معتاددار شده است

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: با اجرای 
طرح هتلینگ در بیمارســتان ها، مراکز ارائه خدمات ســالمت را تا دو دهه 

گارانتی کردیم.
علیرضا یوسفی اظهار داشت: اســتان اصفهان، جزو استان های پیشگام در 
اجرای طرح هتلینگ است.وی بیان داشــت: اجرای این طرح ضمن بهبود 
فضای خدمات رسانی به مردم و بیماران و ایجاد مراکز بهداشتی تر، با کیفیت 

و تمیزتر توانسته فضای خوبی را برای همكاران ما فراهم آورد که از صبح تا 
شب در بیمارستان ها مشغول ارائه خدمات هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشكی اصفهان با بیان اینكه 
وضعیت مراکز ارائه خدمات سالمت از جمله بیمارستان ها اسفبار بود، اعالم 
کرد: با اجرای طرح تحول سالمت طرح هتلینگ در بیمارستان ها را اجرایی 

کردیم.

خبر

هشدارسوژه

بیمارستان های اصفهان 
را تا دو دهه گارانتی 

کردیم

معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مدیرکل بهزیستی استان:
گزارش کودک آزاری در اصفهان 36 درصد افزایش یافت

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت : گزارش کودك آزاری به اورژانس اجتماعی در شش ماه نخست 
سال جاری در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته 36 درصد افزایش یافته است.مرضیه 
فرشــاد افزود : از آغاز ســال تاکنون هزار و 2۸6 مورد تماس تلفنی با موضوع کودك آزاری در اورژانس 
اجتماعی ثبت شد که کارشناسان بر حســب موقعیت به این موارد ورود و مداخله کردند. وی با اشاره به 
تفكیک جنسیتی موارد ثبت شده کودك آزاری در این مدت، خاطرنشان کرد : 55 درصد این آمار کودکان 
دختر و ۴5 درصد، پسران بودند. فرشاد با اشاره کودکی که مدتی پیش در اصفهان جان خود را از دست 
داد و بسیاری علت آن را کودك آزاری عنوان کردند، تصریح کرد : تنها مرجع اعالم وقوع کودك آزاری در 

چنین اتفاقاتی پزشک قانونی است و تاکنون در این مورد خاص این امر محرز نشده است. 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:
دریافت وجه نقد در مدارس ممنوع شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از استقرار سامانه حساب یكپارچه مدارس در ۸5 هزار 
مدرســه در فاز اول اجرا خبر داد و گفت: از این پس دریافت هرگونه وجه نقدی در مدارس ممنوع است.علی الهیار 
ترکمن با بیان اینكه مدرسه به عنوان یک واحد اجرایی است و بر اساس دخل و خرجی که دارد نیازهای مالی اش را 
احصا می کند، اظهار کرد: با توجه به پراکندگی مدارس در روستاها و شهرها، ساماندهی دریافتی و هزینه کرد آنها الزم 
بود؛ اینكه تحت چه قوانینی منابعی را دریافت و هزینه می کنند.وی افزود: عالوه بر این اخذ وجه اجباری از اولیا نیز 
وجاهت قانونی ندارد. برای ساماندهی این موارد در آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدیم که سامانه ای را طراحی 
کنیم تا در قالب آن مدیران مدارس نسبت به انجام فعالیت های مالی خود اقدام کنندعلی الهیار ترکمن گفت: این 

سامانه آماده استقرار در کلیه مدارس است تا مدیران با استفاده از آن اقدام به سازماندهی امور مالی خود کنند.

پریسا سعادت

 شیوع تب مالت در اصفهان 
در تب و تاب تاییدها و تکذیب ها 

  ادعای مدیر کل دامپزشکی زنجان در اصفهان تکذیب شد؛  
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 رسوایی بزرگ
 در انتظار پاری سن ژرمن

پاری سن ژرمن چند سالی است که با مالکان 
متمول قطــری به کلی 
دگرگون شده است. 
این تیــم بزرگ 
فرانســوی آنقدر 
ثروتمنــد شــده 
کــه هــر بازیکنی 
را که دوســت داشته 
باشــد، جذب می کند.روزنامه اشپیگل آلمان 
در گزارشی نوشــت که اتحادیه فوتبال اروپا 
تحقیقات فوق ســری و محرمانه ای را درباره 
باشــگاه پاری ســن ژرمن انجام داده و به این 
نتیجه رسیده که آنها در پرونده جذب نیمار و 
امباپه، قواعد پاک مالی را رعایت نکرده اند و در 
صورتی که این اتهام در نهایت ثابت شود، پاری 
سن ژرمن ممکن است که از لیگ قهرمانان اروپا 
کنار گذاشته شود و یا این که اجازه فعالیت در 
پنجره های نقل و انتقاالت به آنها داده نشود.به 
نوشته اشپیگل، پاری ســن ژرمن برای جذب 
بازیکنان جدید 1/8میلیارد یورو هزینه کرده تا 
جایی که برای جذب نیمار 222 میلیون یورو و 
برای جذب امباپه 180 میلیون یورو پرداخت 

کرده است.

آلگری: 
»رونالدو« یک استثناست

یوونتوس در هفته یازدهم رقابت های ســری 
A از کالیــاری پذیرایی 
کــرد و توانســت با 
نتیجه سه بر یک 
به پیروزی برسد. 
یووه بــا پیروزی 
که در ایــن دیدار 
به دســت آورد با 10 
پیروزی و یک تســاوی از 11 
بازی نشــان داد که آماده ترین و بهترین تیم 
حال حاضر فوتبال ایتالیاست و شانس نخست 
کسب عنوان قهرمانی به شمار می آید.آلگری 
در نشســت خبری بعد از بازی با وجود این که 
کریستیانو رونالدو موفق به گلزنی در این دیدار 
نشد؛ اما به ستایش از او پرداخت.سرمربی یووه 
گفت: رونالدو حتی در رئــال مادرید هم یک 
رهبر بزرگ بود. او بازیکن استثنایی و خاصی 
است. وقتی که گل نمی زند در نقش سازنده گل 
ظاهر می شود و توانســت به »کوادرادو« یک 

پاس گل بدهد.

 کارت زرد به خاطر
 روح مالک باشگاه

   روباه هــا برای اولیــن بار بعد از درگذشــت 
ویچای ســریواداناپارابا، 
مالک باشــگاه، که 
هفته گذشــته در 
حادثــه ســقوط 
ش  پتــر هلیکو
کشــته شــد، به 
میدان رفتند. در این 
دیدار کــه با پیــروزی 0-1 
لسترسیتی به پایان رسید، جو احساسی ویژه ای 
بر بازی حاکم بود و دمارای گری هم بعد از به 
ثمر رساندن گل پیروزی بخش لستر، پیراهنش 
را از تن خــارج کرد تا نوشــته ای که روی زیر 
پیراهنی اش حک شده بود و گلش را به ویچای 
تقدیم کرده بود، به نمایش بگذارد.در مقابل، 
لی پروبرت هم براساس قوانین معمول، گری 
را به دلیل اینکه پیراهنش را درآورده، با کارت 
زرد جریمه کرد. اما این تصمیم، واکنش های 
زیادی در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. 
بسیاری اعتقاد داشتند که با توجه به اینکه این 
حرکت برای تقدیر از یک متوفی صورت گرفت، 

داور نباید به »دمارای گری« کارت می داد.

 رمز موفقیت »سوارز«
 در غیاب مسی چیست؟

لیونل مســی به دلیل مصدومیت در بازی برابر 
ســویا ماه گذشــته دیدار 
برابر رئــال مادرید و 
اینترمیــان را از 
دست داد و وظیفه 
رهبری خط حمله 
روی دوش »لوییز 
ســوارز« گذاشــته 
شد.مهاجم اروگوئه ای 
ماه گذشــته 4 گل به ثمر رساند و با دو گل آبی 
اناری پوشان را از شکست مقابل رایووایکانو نجات 
داد.تصاویر منتشر شده از سوارز پس از خروج از 
رختکن بارسلونا نشــان می دهد او از نوشیدنی 
مخصوصی به نام یربا ماته برای آرامش و البته 

انرژی گرفتن استفاده می کند.

رکوردشکنی »بیرانوند« در آسیا

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

محمد قاســمی نژاد، هافبک تیم فوتبال پدیده خراسان در پاسخ 
به این پرسش که »آیا می توان پدیده را در بین مدعیان قهرمانی 
قرار دارد؟«، گفت: ما تیم خوبی داریم و قطعا جزو مدعیان جدی 
قهرمانی هم هستیم. البته امیدوارم پدیده حمایت شود تا مشکات 
مالی تیم را در شرایط بدی قرار ندهد. مسئوالن استانی هم اخیرا 

به تیم کمک کردند، کمک هایی که امیدوارم ادامه دار باشد.

مدعی جدی قهرمانی هستیم

ســتاره ایرانی برایتون در دقایق پایانی بازی مقابــل اورتون که با 13
شکست تیمش همراه بود، به دلیل مصدومیت از زمین بیرون رفت. 
علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی برایتون، شنبه شب بعد از برخورد 
با یری مینا از ناحیه کشاله ران پای راست احساس درد کرد و با وجود 
در جریان بودن مسابقه و سه تعویضی که تیمش انجام داده بود، از 

زمین خارج شد.

ستاره ملی پوش ایران مصدوم شد
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قیمت بلیت دیدار پرسپولیس و 
کاشیما مشخص شد

قیمت بلیت بازی پایانی لیگ قهرمانان 2018 
آســیا که در روزهای گذشــته گمانه زنی های 
مختلفی دربــاره آن صورت گرفتــه بود، اعام 
شد.بلیت بازی برگشــت پرسپولیس - کاشیما 
آنتلرز، تعیین و اعام شــد.بر این اساس، بلیت 
جایــگاه بــرای بــازی پایانی لیــگ قهرمانان 
2018 آسیا که برای اولین بار در تهران برگزار 
خواهد شــد، به ارزش 80 هــزار تومان، عرضه 
می شود. بلیت روبه روی جایگاه ۵0 هزار تومان 
خواهد بود و بلیت ســکوهای پشــت دروازه و 
طبقــه دوم که بخش اعظم بلیت فروشــی این 
مســابقه را شامل می شــود، به قیمت ۳0 هزار 
تومــان ارائــه می گردد.گفتنی اســت؛ دیدار 
برگشــت فینال لیگ قهرمانان 2018 آســیا 
از ســاعت 18:۳0 دقیقه روز شــنبه 19 آبان 
 ماه 1۳97 در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد

 شد.

قضاوت »فغانی« و کمک های 
ایرانی در جام ملت های آسیا

تیم داوری ایــران که در جــام جهانی 2018 
روسیه عملکرد خوبی داشت قرار است در جام 
ملت های آســیا هم ســوت بزند.داود رفعتی، 
کمک داور در مورد حضور تیــم داوری ایرانی 
در مســابقات جام ملت های آســیا اظهار کرد: 
حضور علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا 
منصوری در مســابقات جام ملت های 2019 
امارات یک افتخار دیگر برای ورزش کشــور و 
جامعه داوری محسوب می شود.مسابقات جام 
ملت های آســیا از 1۵ دی ماه لغایت 12 بهمن 
ماه به میزبانی امارات برگزار می شــود که برای 
اولین بار در این رقابت ها 24 تیم حاضر هستند 
 و در ۶ گــروه 4 تیمی به رقابت بــا هم خواهند

 پرداخت. 

در حاشیه

پیشخوان

 عجول، عصبی، پر اشتباه
دیدار برگشــت فینال رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 2018 
درحالی شنبه 19 آبان برگزار می شــود که پرسپولیس ایران و 
کاشیما آنتلرز ژاپن باید در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم بروند 
و سرخ پوشــان با نظارت فدراســیون فوتبال در صدد هستند تا 
برنامه های فرهنگی و کنسرت شــادی را برای هواداران برگزار 

کنند.

این مســابقه دوم ربیع االول برگزار می شــود و با تصمیماتی که 
اتخاذ شده، برنامه های متنوع و شــادی برای هواداران ایرانی و 
میهمانان خارجی در ورزشگاه آزادی در نظر گرفته شده و یکی از 
آن ها برگزاری کنسرت دو خواننده پاپ کشورمان است.به احتمال 
زیاد بهنام بانی و شهاب مظفری  این کنســرت را برگزار و برای 
هواداران اجرا می کنند. تا کنون توافقات میان بنیاد رودکی و ... 

انجام شده و به نظر می رسد حضور این دو خواننده پاپ کشورمان 
قطعی است.در چارچوب دیدار رفت مرحله نهایی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا، تیم های کاشیما آنتلرز ژاپن و پرسپولیس ایران به 
مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان برانکو ایوانکوویچ با نتیجه 
2 بر صفر شکست خوردند. هوگو لئوناردو سیلوا سرخو )لئو سیلوا( 

و سرجیو آنتونیو گلزنان نماینده ژاپن بودند.

پرسپولیس - کاشیما؛
تماشای فینال آسیا با یک کنسرت هدیه!

 در پی قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در 
دستگاه های اجرایی،  صبح شنبه علیرضا رحیمی، 
رییس فدراســیون هندبال و محمد درخشــان، 
رییس فدراســیون جودو از ســمت خود استعفا 
دادند تا استارت کناره گیری مدیران بازنشسته 

درحوزه ورزش رسما زده شود .
مردادماه ســال جاری بود که مجلس شــورای 
اسامی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
را اصــاح و محدودیت هــای جــدی را در این 
قانون اعمال کرد که بر اســاس آن به کارگیری 
بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون 
مدیریت خدمات کشوری از این پس تنها شامل 
رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب 
رییس مجلس شورای اســامی، اعضای شورای 
نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور 
خواهد بــود و افراد بازنشســته دیگــری که در 
دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، کنار 

گذاشته خواهند شد.
بازنشســته ها از ســال ها قبــل با اســتناد به 
مصوبه هایی نظیر ایثارگری و ســابقه حضور در 
جبهه در ورزش مســئولیت داشتند و قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها شــامل حال معاونان 
وزرا هم نمی شد، اما با منتفی شدن تبصره های 
قبلی، شرایط جدیدی پیش روی ورزش کشور قرار 
گرفته اســت. با تایید و اباغ قانون ممنوعیت به  
کارگیری بازنشستگان، 12 رییس فدراسیون و دو 
معاون وزیر و حدود چهار مدیرکل ورزشی شاغل 

در وزارتخانه ناچار به خداحافظی از مســئولیت 
خود می شوند. فدراسیون های قایقرانی، هاکی، 

هندبــال، ناشــنوایان، والیبال، ســه گانه، 
ورزش های رزمــی، کاراته، جودو، چوگان و 

فوتبال از جمله فدراســیون هایی هستند که 
با مشکل بازنشســته بودن رؤسایشان روبه رو 

هســتند که در این میان تاکنون تنها رؤسای دو 
فدراسیون هندبال و جودو از سمت خود استعفا 
داده اند و بهرام شــفیع ،رییس فدارسیون هاکی 
نیز چندی  پیش بر اثر عارضه ســکتی قلبی در 

گذشت. 
از آنجایی که وزارت ورزش برای جلوگیری از 
تعلیق ورزش کشور از رؤسای فدراسیون های 
که شامل این قانون می شود خواسته است 
تا کنار رفتن آنها با اعام استعفا انجام شود ، 

 طی روزهای آینده باید منتظر استعفای رؤسای
 9 فدراسیون باقی مانده باشیم.

رؤسای هیئت های ورزشــی نیز مشمول 
قانون بازنشستگی می شوند

اگرچه رؤسای هیئت های ورزشی شغل محسوب 
نمی شــوند؛ اما بــا توجه بــه منع  بــه ثبت نام 
بازنشســته ها در مجامع انتخاباتی هیئت های 
ورزشی اســتان و تاکید معاون اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان، رؤسا و دبیران هیئت های 
ورزشی نیز مشمول قانون بازنشستگی می شوند  و 
این افراد نیز ناچار به ترک مسئولیت خود هستند.
بررســی ســوابق کاری رؤســای هیئــت های 
ورزشی در اســتان اصفهان نشــان می دهد که 
هیئت های تیراندازی، دوومیدانی، ســه گانه  و 

ورزش زورخانــه ای و 
پهلوانی از جمله  هیئت 

هایی هستند که قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان در دستگاه های اجرایی 
 شــامل آنها شــده و رؤســای آنها کنارگذاشته
 می شــوند که در این میان رییس هیئت ســه 
گانه کنار رفت.  نکته قابل توجــه درباره اجرای 
این قانــون در اداره کل ورزش وجوانان اســتان 
اصفهان این مسئله است که دوره قانونی مسئولیت 
بیشتر بازنشسته ها در هیئت های ورزشی پایان 

یافتــه و آنهــا 
از بــه  وار  اتوماتیــک  طــور 

چرخه ریاســت خارج می شــوند.  با توجه 
به ایــن که اجــرای قانــون منع بــه کار گیری 
بازنشستگان در دســتگاه های اجرایی در اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان سابقه ای چند ساله 
ای دارد، این قانــون بــرای ورزش نصف جهان 
تازگی نداشــته و به نظر نمی رســد ایــن اداره 
 کل در اجــرای این قانــون با چالشــی روبه رو

 شود.

 برزیلی ها ناغافل شــاخ 
شدند، ما مرد برگشتیم!

وعده برانکو به هــواداران 
پرسپولیس: جام در تهران می ماند

دلیل کنار گذاشتن »چشمی« و »اسماعیلی« مشخص شد
دلیل کنار گذاشتن دو بازیکن تیم فوتبال استقال برای دیدار مقابل ماشین سازی تبریز مشخص شد.

روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی به دلیل آنچه مسائل انضباطی عنوان شده همراه تیم فوتبال استقال 
به تبریز سفر نمی کنند و موقتا از تیم کنار گذاشته شدند.ماجرا از این قرار است که روز شنبه امیرحسین 
فتحی، سرپرست باشگاه اســتقال با حضور در تمرین به انتقاد از نحوه بازی کردن بازیکنان پرداخت. 
پس از صحبت های فتحی، چشمی و اسماعیلی به سرپرست باشــگاه گفتند که باید صحبت های آنها را 
هم بشنود. در این لحظه مهدی رحمتی به بازیکنان گفت که خودش به عنوان کاپیتان با مدیران باشگاه 
صحبت می کند.با این وجود این دو بازیکن به نشانه ناراحتی از محل تمرین خارج شدند و این مسئله باعث 
شد که چشمی و اسماعیلی کنار گذاشته شوند. این در حالی اســت که برای این دو جهت دیدار مقابل 

ماشین سازی و سفر به تبریز بلیت تهیه شده بود.

رکوردشکنی »بیرانوند« در آسیا
در حالی که هنوز یک بازی از فصل جاری لیگ قهرمانان آســیا بین دو تیم پرســپولیس و کاشــیما آنتلرز 
ژاپن باقی مانده اســت، علیرضا بیرانوند ســنگربان ســرخ پوشــان قطعا صاحب رکورد بیشــترین کلین 
شــیت آســیایی در این فصل خواهد بود.بیرانوند تاکنون در 1۳ بازی گذشته سرخ پوشــان حضور داشته 
که در ۶ بازی از این 1۳ بازی موفق به بســته نگه داشــتن دروازه تیمش شــده تا با ثبت ۶ کلین شیت در 
1۳ بازی صاحب این عنوان شــود. حتی اگــر بیرانوند در دیدار برگشــت فینال هم موفق بــه ثبت کلین 
شیت نشــود باز هم با همین تعداد کلین شــیت بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان خواهد بود.نزدیک ترین 
دروازه بان به بیرانوند »ســونگ بیوم کــن« دروازه بان تیم »چونبوک موتورز« اســت. ایــن دروازه بان 21 
 ســاله با 4 کلین شــیت در 7 بازی بعد از بیرانوند دومین دروازه بان برتر این مســابقات در فصل رو به اتمام

 آن است.

تسویه حساب های شــخصی و گریز از قانون، دیگر تبدیل به بخش 
الینفکی از برنامه ریزی روزانه ما شده است.

در دیدار برابر عراق در جام ملت های آســیا در سال 201۵، بازی را 
فوق العاده آغاز کردیم و در همان دقایق ابتدایی با گل ســردار 

آزمون از حریف عربی خود پیش افتادیم؛ اما در نهایت 
این خودمان بودیم که یک تنه باعث حذف شدیم و 
در ادامه ترجیح دادیم جو ویلیامز را مقصر اتفاقاتی 

که رخ داد بدانیم.این یعنی مهرداد پوالدی با 
علم به اینکه یک اخطار دارد، به سمت دروازه 
بان تیم ملی عراق یورش ببرد و در نهایت با 
دریافت کارت زرد دوم، اتفاقات به شکلی رقم 

بخورد که یکی از آماده ترین تیم های ملی ایران 
حتی به نیمه نهایی هم نرسد.تصاویری که در دقایق 

پایانی دیدار پرســپولیس برابر کاشیما آنتلرز دیدیم، دقیقا 
همان جریانی بود که بارها نه تنها در فوتبال، بلکه در بسیاری از 

ابعاد بین المللی در ما دیده شده است؛ خودزنی.
10 دقیقه پایانی حســاس ترین دیدار تاریخ باشگاه پرسپولیس را 

دقیقا مطابق میل حریف رقم زدیم. بی شــک هیچ تاکتیکی از سوی 
سرمربی  کاشیما آنتلرز نمی توانست اینگونه جریان بازی را متوقف 
کند و ما بی مضایقه در جریان مسیری حرکت می کردیم که حریف 
ژاپنی در بهترین حالت می توانست در ذهن خود تصور کند.تعویض 

های حریف ژاپنی مؤید آن بود که آنها بازگشت های مهم پرسپولیس 
در دقایق پایانــی را آنالیز کرده و نگران آن هســتند؛ امــا بازیکنان 
ســفیدپوش به جای طراحی حمات، تنها بــه دنبال انتقام 
گیری و تسویه حساب شــخصی در زمین 

بودند.

یعنی در دقایق پایانی شــجاع خلیل زاده به جای تاش برای بازی 
ســازی  که در حالت عادی در شرح وظایف او نیســت و فقر بازیکن 
باعث حضور شجاع در پست دفاع راست شده اســت، تنها به دنبال 
تسویه حساب شــخصی با بازیکنان حریف بود و همانند سیامک به 
نوعی تاش زیادی برای اخراج شدن کرد اما این حربه او نتیجه نداد.

چنین طرز برخوردی نه تنها در زمین فوتبال که در بطن جامعه نیز 
جریان دارد. بارها و در تصادف های ساده دو خودرو در خیابان شاهد 
بروز درگیری های شــدید بین طرفین بودیم و در بسیاری از موارد 
هزینه این درگیری ها به قدری زیادی می شــود که خسارات وارد 
شده به خودرو در آن گم شده اســت؛ این نگاه قانون گریز، برگرفته 
از فرهنگی اســت که دیگر در دل خاک ما رخنه کرده است. سیامک 
نعمتی تنها تصویری از آن چیزی بود که در بطن جامعه جریان دارد؛ 
نگاهی که معتقد اســت برای گرفتن حق الزم به استناد به قانون 
نیست و هر جا که الزم بود بهتر است خودمان وارد عمل شویم.
حاال پرسپولیس در بازی برگشت یکی از بهترین بازیکنان خود 
را در اختیار ندارد و کار آنها برای جبران شکســت 0-2 رفت 
در ژاپن، دشوارتر از همیشه اســت. گرچه در ماه های اخیرتیم 
برانکو بارها ثابت کرد واژه نا امیــدی در فرهنگ لغات آنها تعریف 
نشده است، اما سیامک نعمتی با اصرار به اخراج شدن شرایط را برای 
اولین قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا دشوارتر از همیشه 

کرده است.

فتحی به بازیکنان: هرکس 
نمی تواند برود

 کاشــیما 2- پرسپولیس 
صفر؛ کشف پاشنه آشیل، یک 
نیمه طوفان، یک نیمه حیران!

کنداکتور

ستاره سرخ  فوتبال
بلگراد - 
لیورپول

ساعت 
21:25

شبکه 
ورزش

اتلتیکو  فوتبال
مادرید - 
دورتموند

ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

اینترفوتبال
- 

 بارسلونا
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

سه شنبه پخش  زنده مسابقات
15 آبان

ماشین فوتبال
سازی -
 استقالل

ساعت 
15

شبکه 
سه

دو شنبه پخش  زنده مسابقات
14 آبان

از پوالدی تا نعمتی؛

 قیصر سرخودهای

 فوتبال ایران

سمیه مصور

جایی برای پیرمردها 
نیست

 موج رفتن بازنشسته ها در راه اصفهان
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زد و بند در اداره کل آموزش و پرورش 
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

»اصفهان« میزبان شبکه 
تلویزیونی KBS کره جنوبی

رییــس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
»KBS« یکی از شبکه های تلویزیونی کره جنوبی 
اســت که به تازگی یک گروه پنج نفــره از این 
شــبکه برای فیلمبرداری از آثــار و جاذبه های 
 تاریخی شــهر اصفهــان وارد این جهان شــهر 
شدند. علیرضا مســاح اظهارکرد: این گروه پنج 
نفره به مدت ســه روز میهمان شــهر تاریخی 
اصفهان خواهند بود؛ گروه تصویربرداری شبکه 
KBS کره جنوبی عالوه بر فیلمبــرداری از آثار 
تاریخی و فرهنگ مردم این شهر، از ورزش های 
سنتی و باســتانی اصفهان نیز بازدید خواهند 
کرد.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه بازدید گروه شــبکه KBS از اصفهان یک 
بازی برد - برد است، گفت: با هماهنگی های انجام 
شده بدون پرداخت هیچ هزینه ای، زیبایی های 
شهر اصفهان در شــبکه پر بازدید KBS نشان 

داده می شود.

 »هر هفته هم رکابی«
 به منطقه ۱۵ رسید

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از برگزاری 
طرح »هر هفته هم رکابی« به میزبانی این منطقه 
از شــهرداری اصفهان خبر داد.مسعود قاسمی  
اظهار کرد: همدلی، همراهی و همرکابی ارگان ها، 
نهادها و ســایر آحاد مردم در محالت مختلف با 
پرسنل شهرداری اصفهان به عنوان پیشگام در 
این عرصه و در سه شنبه های بدون خودرو این 
بار در منطقه ۱۵ متبلور شده است و این برنامه 
در روز سه شنبه ۱۵ آبان ماه، رأس ساعت ۶:۳۰ 
صبح از محل شهرداری منطقه برگزار می شود و 
میزبان عالقه مندان و ورزش دوستان خواهیم 
بود. قاسمی اظهارکرد: با اجرای چنین طرح هایی 
و تامین زیرســاخت های الزم، می توانیم شاهد 
شهری مملو از دوچرخه سوار باشیم تا بار دیگر، 
اصفهان به عنوان شــهر دوچرخه ها به ایرانیان 

معرفی شود.

اجرای نمایش »مرشد عباس« 
در اصفهان

کارگردان تئاتر اصفهانی گفت: نمایش »مرشــد 
عباس« تا ۲۵ آبان در مجتمــع فرهنگی هنری 
استاد فرشچیان ساعت ۱۹ اجرا می شود که در این 
نمایش ترکیبی از بازیگران جوان و پیشکسوتان 
قرار دارند. محمدرضا بزرگ زاد با اشاره به اجرای 
نمایش مرشــد عبــاس اظهار داشــت: نمایش 
»مرشــد عباس« درامی اجتماعی با تاکیداتی بر 
رفتار گرایی دینی است که در بستری رئالیستی 
قصه خود را برای مخاطــب تعریف می کند.وی 
افزود: نقش ها، ترکیبی از بازیگران پیشکسوت و 
جوان را در کنار هم قرار داده اســت که  می توان 
به  عنوان  یکی از ویژگی های اجرای این نمایش 
از آن نام بــرد. کارگردان تئاتــر اصفهانی گفت: 
حضور بازیگرانی چون  حســن جویره، جهانگیر 
نکویی،  رویا زیرک قشقایی، در کنار بازیگرانی از 
جمله محسن احمدی نیک، احمدرضا سلیمانی،  
سپیده مظاهری، نسترن باقری، فرهود بختیار وند 
و جمعی دیگر از بازیگران جوان ترکیب منحصر به 
فردی به لحاظ در کنار هم قرار ۳ نسل از بازیگران 

تئاتر در یک اجرا را رقم زده است.

برگزاری کارگاه های 
اینفوگرافیک و نیوزگرافیک 

در مدرسه رسانه ایمنا
مدرسه رسانه ایمنا در نخســتین دوره سلسله 
کارگاه هــای »هنرهای رســانه ای« دو کارگاه 

اینفوگرافیک و نیوزگرافیک را برگزار می کند.
 سلســله کارگاه های هنرهای رسانه ای با هدف 
افزایش توانمندی در حوزه میان رشته ای رسانه 
برگزار می شود که نخســتین دوره از این گروه 
کارگاه ها به حوزه گرافیک و رسانه اختصاص دارد 
و به مباحث گرافیکی در بستر رسانه و ابزارهای 
جدید اطالع رســان می پردازد.این کارگاه ها از 
تاریخ یک آذرماه در چهار جلســه و ۲۰ ساعت 
آموزشی، پنجشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار 
می شــود.مباحث متفاوت اینفوگرافیک،  تایم 
الین، نمودار درختی و دیگر انواع نیوزگرافیک در 
این کارگاه ها آموزش داده می شود. عالقه مندان 
به این حوزه می توانند تا ۲۳ آبان ماه با مراجعه 
 http://www.imna.ir/form/۲ به لینک
در کارگاه ثبت نام کنند. مبلغ شــهریه کارگاه 
اینفوگرافیک و نیوزگرافیــک ۱۰۰ هزار تومان 
است که باید به شماره حساب۱۰۰۶۸۸۱۹۶۴ 
نزد بانک شهر شــعبه جهان نما واریز و شماره 
پیگیری  فیش واریزی در فیلد تعیین شده هنگام 
ثبت نام وارد شود. الزم به ذکر است،  مبلغ واریزی 

به هیچ عنوان قابل برگشت نیست.

 مراسم گرامیداشت یوم ا... 13 آبان
 با یک پیام روشن به دشمن برگزار شد؛

تسلیم نمی شویم
 »حب الحسین یجمعنا« این 
بار در ایران، در اصفهان و در 
میدانی که منســوب به امام سوم شیعیان 
است، تبلور پیدا کرد. در روزی که جمعیت 
انبوه، مردم، دانشجویان و دانش آموزان در 
این میدان گردهم آمدند تا یوم ا... 13 آبان و 
روز تسخیر النه جاسوسی آمریکا که حضرت 
روح ا... از آن با عنــوان »انقالب دوم« یاد 
کردند را گرامی بدارند، در سراسر کشور نیز 
مراسماتی مشابه و با حضور چشمگیر مردم 
برگزار شــد. آن چه بیش از همه در مراسم 
دیروز به چشــم آمد، تاکید راهپیمایان بر 
تسلیم نشدن در برابر فشارهای آمریکا و 
ایســتادن پای کار نظام و انقالب تا آخرین 

نفس بود. 
 

جوانان به دنبال پیشرفت کشور 
باشند

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مراسم  
گرامیداشت یوم ا... ۱۳ آبان اظهار داشت: اگر روزی 
امام خمینی)ره( آمریکا را شــیطان بزرگ قلمداد 
کرد و گفــت آمریکا هیچ غلطــی نمی تواند بکند، 
امروز این حرف ها عمال برای ما روشــن شده است 
.حجت  االسالم سید ناصر موســوی الرگانی افزود: 
یوم ا... ۱۳ آبان روز مقابله دانش آموزان با اســتکبار 
جهانی و دست نشــانده  آن ها قبل از انقالب یعنی 
رژیم ســفاک پهلوی است و امروز شــما برای این  
فریاد مرگ بر آمریکایی که از شروع انقالب با ما بوده، 
اینجا جمع شده اید.رییس مجمع نمایندگان استان 

اصفهان تصریح کرد: اگر امام)ره( در چنینی روزی 
در سال۴۳ تبعید شد توطئه آمریکا بوده و از شروع 
نهضت انقالب شــروع شده اســت. اگر در سال۵۷ 
به دســتور رژیم پهلوی دانش آمــوزان را به گلوله 
می بندند، دستور همان جنایتکاران است که نگذارند 
انقالب به پیروزی برســد. وی خاطرنشان کرد: اگر 
تحریم ها نبود ما وابسته محض بودیم و امام)ره( گفت 
رابطه گرگ و میش معنایی ندارد، اگر تحریم نبود 
به فکر تولید نبودیم و االن وحشــت آمریکا  و رژیم 
صهیونیستی از موشک های ما وجود نداشت؛ در این 
صورت ایران خریدار سالح بود و هیچ تولیدی وجود 
نداشت.رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان بیان 
کرد: همین تحریم ها باعث شد سپاه پاسدارانی که 
امام)ره( فرمود اگر سپاه نبود ایران هم نبود، به فکر 
تولید موشک هایی بیفتد که شاهدیم وقتی حرکت 
مذبوحانه داعش و تکفیری صــورت پذیرفت، اگر 
موشک نبود این حرکت ها ادامه دار بود. وی در پایان 
توصیه کرد: جوانان در برابر پیشرفت کشور تنبلی را 
کنار بگذارند و به دنبال خالقیت و پیشرفت کشور 
باشــند، ما در همه زمینه ها به دست جوانان بعد از 
انقالب رشد داشته ایم و چشم امید رهبری به همین 

جوانان با خوب درس خواندن و مقاومت آن هاست.

با وحدت، مقابل تحریم ها 
می ایستیم

شهردار اصفهان در حاشــیه راهپیمایی ۱۳ آبان 
با بیان اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با اســتکبار 
جهانی و وحــدت میان مــردم بــرای مقابله با 
تهدیدهاســت،  اظهار کرد: حضور مردم، نمایش 
وحدت و وحدت، مقدمه استقامت است. این حضور 
آگاهانه می تواند توان مضاعفی به مسئوالن بدهد.

قدرت ا... نوروزی با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا 
تصریح کــرد: تحریم ها موضوعی جدید نیســت 
و می توان با رهایی از ترس، اقدامات شــجاعانه و 
انســجام، وحدت و یکپارچگی میــان ملت بر هر 
تهدیدی غلبه پیدا کرد. در شــرایط کنونی همه 
مردم باید در راســتای تامین منافع ملی و رعایت 
مصلحت عمومی به گونه ای حرکــت کنند که از 
وضعیت ایجاد شــده مانند گذشــته عبور کنیم.

شهردار اصفهان ادامه داد: با شجاعتی که مسئوالن 
باید از خودشان نشان دهند و دعوت به یکپارچگی 
و پرهیز از هرگونه مسائل حاشیه ای که ممکن است 
موجب تفرقه میان مردم شــود می توان در مقابل 
تحریم ها ایستادگی کرد. نوروزی خاطرنشان کرد: 
باید با اقدامات جدی،  نوآورانه، خالق و اثرگذار راه 

را طی کنیم .

کیفیــت زندگی یکی از مهم ترین مســائل 
پیش روي جهان امروز و از مباحث اساسی در 
تدوین سیاســت گذاري اجتماعی محسوب 
می شود، به طوری که این  اصطالح در طیف 
وسـیعی از زمینـه هـا از جملـه حوزه هاي 
توسعه بین الملل، بهداشت ، سیاست و حتی 
مسائل شهری مورد استفاده قرار می گیرد تا با 
به کارگیری آن در برنامه ریزی ها، سطح کیفی 

زندگی افراد ارتقا یابد.
 از این رو مفهوم هوشمند سازی شهرها  با توجه به 
نقش موثری که این مســئله در ارتباط با توسعه و 
ارتقای کیفیت زندگی شهری به همراه داشته مورد 
توجه مسئوالن شهری در دنیا قرار گرفته است تا به 
کارگیری این روش کیفیت زندگی شهروندان بهبود 

قابل توجهی یابد.
الزام شهرداری به تهیه نقشه جامع توسعه 

شهر هوشمند
در همین راســتا اعضای شــورای شــهر اصفهان 
مدیریت شــهری را ملزم کرد تا برای عقب نماندن 
نصف جهان از این قافله، نقشــه جامع توسعه شهر 
هوشمند را تهیه کند. نایب رییس شواری اسالمی 
شــهر با بیان اینکه هفت نفر از اعضای این شــورا 
پیشــنهاد چنین طرحی را ارائه کرده اند، می گوید: 
اگر طرح » الزام شــهرداری به تهیه نقشــه جامع 
توسعه شهر هوشــمند« محقق شــود برای مردم 

تسهیالت بسیاری فراهم 
می کند، به طــوری که با 
اجرای این طــرح حجم 
زیادی از تردد در ســطح 
شــهر کاهــش یافتــه و 
مدیریــت شــهری نیــز 
سرعت  عمل بیشتری پیدا 
خواهد کرد.علیرضا نصر 

اصفهانی هدف از اجرای طرح » الزام شهرداری به 
تهیه نقشه جامع توسعه شــهر هوشمند« را ایجاد 
یکپارچگی و اتحاد این واحدهــا در قالب مدیریت 

 واحــد در شــهرداری
 می دانــد و مــی افزاید: 
از طرفــی اجــرای طرح 
شهرهوشمند تنها از عهده 
شــهرداری بر نمی آید و 
باید همه دســتگاه ها در 
این زمینه همکاری داشته 
باشــند.این عضو شورای 
شــهر با بیان اینکه در چند کالن شــهر ایران نیز 
اقداماتی در خصوص طرح جامع شــهر هوشــمند 
انجام شــده اســت، ادامه می دهد: اما باید همه به 

میدان بیاینــد تا در اجرا و تکمیل طرح در کشــور 
پیش قدم شــویم؛ اگر مقداری تعلل کنیم در آینده  
از کالن شهرهای دیگر عقب می مانیم.نصر اصفهانی 
می افزاید: برای اجرای طرح هوشمندســازی شهر 
به ســرعت عمل نیاز داریم و اگر شهرهوشمند شد 
به ســرعت کار خودش را پیش می بــرد؛ هر چند 
در بخش خصوصی در زمینه شــهروند هوشــمند 
کارهای خوبی صورت گرفته؛ امــا باید همکاری با 
شهرداری شهر بیشتر شــود تا این مسئله در شهر 
تســریع یابد.وی وجود ۲۵۰ کیلومتــر فیبرنوری 
در شــهر اصفهــان را ظرفیت بســیار خوبی برای 
هوشمندسازی شهر اصفهان  می داند و می گوید: 
اگر طرح »الزام شهرداری به تهیه نقشه جامع توسعه 
شهر هوشمند« را  ســرعت ببخشیم شاهد اتفاقات 

خوب در شهر خواهیم بود.
کاهش هزینه های شهر از دستاوردهای 

شهر هوشمند است
 کارشناســان حوزه ارتباطات، کاهش هزینه هاي 
مصرف ســوخت و انرژي و کاهــش آلودگی های 
ناشــی از این آسیب به محیط زیســت را  از جمله 
دستاوردهای شهر هوشــمند می دانند. بر اساس 
این نظر یک جامعه شهري، ترکیبی است از مردم و 
محیط پیرامونی که در ارتباط دائم با آن قرار دارند. 
این محیط متشکل از ســازمان ها، ادارات و مراکز 
خدماتی است که به طور مداوم و مستمر با یکـدیگر 
در حـال تعامـل هسـتند، بنابراین لزوم حرکت به 

سمت جامعه اي هوشمند ضرورت می یابد.

خبرهای خوبی در راه است 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
از آبان ماه سال گذشته تا کنون حتی یک درخت بدون مجوز و نظر 
کارشناسی دقیق قطع نشده است.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: 
درختان سپیدار و درختان دیگری که سن بهره وری کوتاه دارند، 
پس از پایان عمر مفید حدود ۳۰ تا ۳۵ ســال، دچار پوسیدگی از 
درون طوقه می شــوند و به علت ترد بودن و شکنندگی در مواقع 

وزش باد احتمال ســقوط دارند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
این درختان در ســال های گذشته باعث آســیب به جان و اموال 
شهروندان شده اند، در تمامی مناطق پانزده گانه و محدوده ناژوان 
پس از شناسایی، توسط کمیته رفع خطر سازمان پارک ها متشکل 
از کارشناسان گیاه پزشکی، باغبانی و مسئوالن فضای سبز بازدید 
میدانی می شود و سپس دستور حذف آنها برای جلوگیری از ایجاد 

خطر برای شهروندان، صادر می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: در سایر موارد، حذف و یا جا 
به جایی درختان در مسیر پروژه های عمرانی، صرفا پس از بررسی 
دقیق و در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی برای شهر و رعایت 
حقوق شــهروندان از طریق تصمیم گیری در کمیسیون حفظ و 

گسترش فضای سبز امکان پذیر است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:
حتی یک درخت بدون مجوز قطع نشده است

  اصفهان در مسیر هوشمند سازی؛  

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان: 
نخستین سینمای غرب اصفهان در منطقه ۱۱ افتتاح می شود

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به نبود ســینما در غرب اصفهان، طی پیگیری های 
انجام شــده با مجتمع سینمایی بهمن سبز و مشــارکت این موسســه؛ همچنین تصویب شورای عالی 
سیاست گذاری مشارکت های شهرداری اصفهان، مقرر شد سالن هنرسرای مهتاب به سینما تغییر کاربری 
دهد.حمید اشــرفی اظهار کرد: با راه اندازی نخستین ســینمای غرب اصفهان در منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان، شهروندان و ساکنان این منطقه می توانند فیلم های سینمایی روز کشور را در این سینما تماشا 
کنند.وی افزود: برنامه های فرهنگی شهرداری که در ســالن هنر سرای مهتاب برگزار می شد، بر اساس 
توافق در سال های آتی نیز در این مرکز برگزار خواهد شد.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان همچنین 

از راه اندازی محور گردشگری در مجاورت حمام تاریخی رهنان خبر داد . 

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:
تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان حکیم صفایی تا ۲ ماه آینده

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: ظرف دو ماه آینده زیرسازی و آسفالت خیابان حکیم صفایی با صرف 
اعتباری افزون بر ۱.۵ میلیارد تومان تکمیل می شود.محمد کیهانی اظهارکرد: تیرماه سال جاری قبل از آنکه 
عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان حکیم صفایی آغاز شود، مکاتباتی را با شرکت های خدمات رسان آب، گاز، 
برق و مخابرات انجام دادیم تا اگر عملیات حفاری و کابل کشی دارند قبل از اقدامات عمرانی انجام دهند، اما 
پس از آن که موردی اعالم نشد، عملیات اجرایی خیابان آغاز شد.وی افزود: به محض آغاز عملیات زیرسازی و 
آسفالت خیابان حکیم صفایی با عرض ۱۲ و طول ۱۲۰۰ متر، مالکان چند پالک واقع در خیابان به شهرداری 
مراجعه و تقاضای انشــعاب آب و گاز خود را مطرح کردند؛ این اعالم نیاز و تاخیــر در زمان اجرای پروژه، در 

هزینه های آن تاثیر منفی گذاشت.

پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر اصفهان روز 
گذشــته و همزمان با یوم ا... ۱۳ آبان برگزارشد.  
فتح اله معین پیش از آغاز دستورهای دیروز صحن 
علنی، در نطقی کوتاه با اشــاره به ایام شــهادت 
حضرت امام حسن مجتبی)ع(، پیامبر اکرم)ص( 
و امام رضا)ع(، گفت: »امروز سالروز تبعید حضرت 
امــام)ره(، به خــاک و خون کشــیدن جمعی از 
دانش آموزان و تسخیر النه جاسوسی آمریکاست، 
تسخیری که با شــور جوانی انجام شد. آمریکا با 
بی توجهی به  تمامی قوانیــن و اصول بین المللی، 
تحریم هایی را مجدد اعمال کــرد. امروز متحد و 
یک دل در برابر استکبار خواهیم ایستاد، امروز به 
دشمنان نشان می دهیم هر مشکلی هم که وجود 
دارد مربوط به خودمان اســت و مشکالت درون 

خانواده را خودمان حل می کنیم.«
در جلسه روز گذشته شــورا اوراق مشارکت ۲۰ 
میلیارد ریالی هزینه ساخت هر ایستگاه اتوبوس 
تندرو به همراه سایر هزینه های راه اندازی و احداث 
که نیمی از آن را دولت پرداخت می کند به تصویب 

رسید.
جلســه دیروز، نطق های حاشــیه ای و جنجالی 
هم داشــت. از جمله نطق نایب رییس شورا که به 
حاشــیه های آموزش و پرورش استان اختصاص 
داشت. علیرضا نصر اصفهانی گفت: متاسفانه اداره 
کل آموزش و پرورش استان دچار زد و بندها شده 

است، بنابراین وزیر آموزش و پروش باید خود به 
این وضعیت رسیدگی و شخصی فرهنگی از میان 

فرهنگیان اصفهان انتخاب کند.
نایب رییس شورا با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه 
خوی استکبارستیزی در همه شــئونات زندگی 
موردتوجه قرار بگیرد، گفت: پیش از این آموزش 
و پرورش استان اصفهان شــش ماه با سرپرست 
اداره می شــد و بعد از آن هم مدیر جدید معرفی 
شد که این مدیر نیز بعد از دو ماه فعالیت، تقاضای 
اســتعفا دارد، درواقع مدیر جدید هم چالش های 

جدی داشت. 
نصراصفهانی ادامــه داد: ما گلــه مندیم که این 
اداره دچار زد و بندها شــده اســت، بــا توجه به 
شــرایط و توانمندی های اصفهان، امیدواریم یک 
نیروی بومی و متخصص بــرای آموزش  و پرورش 

اســتان اصفهان انتخاب شود، شورای شهر تهران 
درخواستی برای برگزاری انتخابات شورایاری ها 
داشــته که وزیر کشــور هم پاســخ مثبت داده 
است، از وزیر کشــور می خواهم اگر مجوزی برای 
شورایاری ها صادر می شود برای تمام کالن شهرها 

مدنظر قرار بگیرد.
نایب رییس شورای شــهر اصفهان در ادامه نطق 
خود گریزی هم بــه مســئله خداحافظی قریب 
الوقوع استاندار زد و گفت: باتوجه به اینکه اصفهان 
مشــکالت کالنی چون آلودگی هوا، خشکسالی 
و...دارد باید »استانداری« انتخاب شود که با این 
مسائل آشــنا بوده و آنها را حل و وصل کند. وزیر 
کشور باید در این زمینه ویژگی های خاص اصفهان 
را در نظر بگیرد.   در زمــان آقای زرگرپور طرحی 
برای حفظ  محیط زیست  به تصویب رسید که  در 

حال حاضر در دسترس نیست که امیدواریم دوباره 
اجرایی شود.

ادامه جلسه روز گذشته شورا با نطق ها و تذکراتی 
از سوی دیگر اعضا ادامه پیدا کرد. 

اصغر برشــان در تذکرات خود تاکید کرد: بسته 
معیشتی دولت هر چه زودتر در اختیار مردم قرار 
گیرد، ۱۰ درصد از جمعیت جامعه را  شهروندان 
سالمند تشــکیل می دهد که امکاناتی  دراختیار 
ندارند بنابراین شــهرداری هم  باید زیر ســاخت 
و تجهیزات نگهــداری برای این قشــر ضعیف را 

فراهم کند.
فریده روشن، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان هم گفت: 
با توجه به ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی، مدیریت 
شهری با اســتفاده از ظرفیت باالی کتابخانه ها  و 
سالن های مطالعه شــهری می تواند در گسترش 
کتابخانــی اقــدام کند و اعتبــار الزم بــه آن را  

اختصاص دهد.
روشن یادآورشــد: در خیابان های اطراف میدان 
نقش جهــان، خودروهایی پارک مــی کنند که 
هم برای همسایگان مشــکل ایجاد می کند و هم 
به بافت تاریخی آن آســیب می رســاند که باید 

رسیدگی شود.
امیر احمد زندآور، دیگر عضو شورای شهر اصفهان 
هم در تذکر خود گفت: چهارباغ به عنوان جایگزین 
زاینده رود شناخته می شود، اما تابلوهای الزم در 

این خصوص باید در طی مسیر نصب شود.

در نطق  نایب رییس شورای شهر در پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر اصفهان مطرح شد؛

زد و بند در اداره کل آموزش و پرورش 

برای اجرای طرح هوشمندسازی 
شهر به سرعت عمل نیاز داریم و 
اگر شهرهوشمند شد به سرعت 

کار خودش را پیش می برد

نرگس طلوعی 

امیرعلی مرآتی
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 امام علی علیه السالم:
زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش 

غلبه نکند و حالل از شکرش باز ندارد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 چرا ما در مســیر علوم خودی، رو به باال حرکت نمی کنیم و  در 
یک خط مستقیم پیش می رویم؟ آن هم علومی که عجالتا از آن 
خودمان است و در باره آنها، میراث مکتوب عظیمی هم داریم و 
بسیاری از آنها در طول هزاران ســال به گونه ای پیش رفته که از 

نقطه نظر دانشی پیشرفت که نداشته، پسرفت هم داشته است.  
سردرگمی های موجود در  اندیشه های موجود جامعه ما ریشه در 
استفاده از گزاره های متعارضی دارد که به طور دائم علیه یکدیگر 
و برای اثبات مدعاهایی متفاوت خود طی بیش از هزار ســال  به 
کار می بریم. شاید در ابتدا، این کار ما را شبیه به مباحثات و گفت 
وگوهای طوالنی »سقراط«  باشد و این توهم را ایجاد کند که ما 
در حال پیشرفت برای رســیدن به گزارهای واقعی تر و مشترک 
هستیم ولی به نظرم، در بیشتر موارد  و با توجه به محصولی که در 
اختیار داریم، این فقط یک توهم است که تصور کنیم مثل سقراط 
بحث می کنیم. این تفاوت در نبودن یک منطق و متد برای بحث 
علمی برای رسیدن به نقطه پیشرفت در انباشت معلومات برای 
کشف مجهوالت و نشســتن روی معلوم بعدی برای رسیدن به 
مجهول پسین است. دالیل دیگری هم مانند استفاده از روش های 
مجادله ای و اخالقیات مربوط به آن وجود دارد که مجادالت ما را 

طوالنی و تقریبا بی خاصیت کرده است.
همه اینها سبب شده است ما علیه یکدیگر سخن بگوییم، اما به 
هیچ نتیجه روشنی و پیشرفتی نرسیم. در حوزه تاریخ اسالم که آن 
را با کالم درهم آمیخته ایم، شاهدیم که افراد برای اثبات مدعاهای 
خود، از هر جایی از آن، موارد و شــواهدی را اخــذ کرده و علیه 
دیگری استفاده می کنند، استدالل هایی که تمامی ندارد. آن قدر 
استدالل ها و استنادهای متعارض و به هم پیچیده  از چند طرف 
عرضه می شود که هیچ کس برای خرد کردن طرف مقابل کم نمی 
آورد. برای صلح با دشمن می شود به حدیبیه، به صلح در صفین، به 
گفت وگوی امام حسین)ع( با عمر سعد استناد کرد و همزمان می 
توان به عدم سازش امام حسین )ع( با دشمن، به اصرار امام علی)ع( 
بر جنگ با اصحاب جمل و بسیاری از موارد دیگر پرداخت. در باره 
مصلحت اندیشی و کنار آمدن با آن هم داستان همین طور است. 
سر جمع، حس می کنیم این استنادها چنان کالف در گمی شده 
که هیچ راه خالصی از آن نیست و افراد با مطالعه کتاب ها، توانسته 
اند برای خط  و ربط سیاسی خود مشتی اتفاق و استناد را دست و 
پا کنند.فکر می کنم در بسیاری از مسائل کالمی و سیاسی دیگر 
هم همین طور است. به سابقه تاریخی بر می گردیم، وقتی به سراغ 
استدالل های کالمی تو در تو در باره قدیم بودن قرآن یا نبودن آن 
مراجعه می کنیم، در می یابیم که تا چه اندازه با اســتدالل های 
متعارض روی دست هم بلند می شدیم و  تجربه نوعی مجادله های 
 بی ســرانجام را تکرار می کردیــم. آن بحث را رهــا می کنیم  و 
می فهمیم که آن مباحث هیچ خاصیتی نداشته و ما را به هیچ نقطه 
ای نرسانده است. سوال این است؛ چرا این مباحث واین  سبک از 
گفت وگوهای بی ســرانجام در میان ما تا این حد گسترده است. 
هزار بار در  یک فرقه و باورهای آن  می نویسم و مرتب حرف هایی 
را تکرار می کنیم و باز از نو همان راه را می رویم. ما در گزاره های 
دینی ـ  تاریخی، یا کالمیـ  دینی و مشــابه اینها، گرفتار رفت و 
برگشت هایی هســتیم که به نقطه فصل الخطاب منتهی نمی 
شود. این مشکل باید به نوعی مشکل معرفتی که در دل این قبیل 
استنادها وجود دارد، بازگردد. شاید نبودن متد درست بحث، شاید 
ناصوابی سبک استدالل یا اساسا مشکل در اصل این گزاره ها سبب 
این وضع باشــد.  ظاهرا در بحث های فقهیـ  حقوقی و آنچه نیاز 
عملی جامعه است، راه هموارتر است؛ اما در محدوده گسترده ای از 
مباحث کالمی از هر نوع آن، این کالف سردرگم سبب نوعی رکود 

و رفت و برگشت بی نتیجه بوده است.

گفت وگو هایی که سرانجام ندارد

 رسول جعفریان 

عکس روز

دوخط کتاب

انرژی داشــته باشــیم؛ شب 
هم که می خوابیــم تا فردا 
ساعت 5 دوباره بیدار شویم 
و این سیکل تکراری،مرتب 

ادامه پیدا می کند...
تا به کجــا برویم؟ یــا به چه 
برســیم؟ آیــا بودن مــا برای 
درگیر شــدن با عقربه های 

ساعت بوده است؟

»من برای چه زند ه ام؟«
انصار امینی

من برای چه زنده ام؟

این روزها به طــرز فجیعی 
بــه ســاعت هایمان معتــاد 
شده ایم... ساعت 5 صبح با 
زنگ ساعت بیدار می شویم.

ساعت 12 نهار می خوریم 
و ســاعت 4 از محــل کار به 
خانــه بــر می گردیم؛چنــد 
ساعت استراحت می کنیم تا 
بتوانیم برای شــغل دوم مان 

شرکت»پاناسونیک«)Panasonic(، نوعی تختخواب بیمارستان ارائه داده 
اســت که می توان آن را به ویلچر تبدیل کرد. این فناوری جدید موســوم به 
»تختخواب رباتیک«)Robotic Bed(، یک تختخواب بسیار پهن و بی نهایت 
راحت است که تشک آن، در صورت لزوم از شکاف وسط جدا می شود تا نیمه 
چپ تشک، به نشیمن گاه ویلچر تبدیل شود. همه این مراحل، تنها با فشار یک 
دکمه صورت می گیرند.هنگامی که تخت به ویلچر تبدیل می شود، با یک دسته 
کنترل، قابل هدایت است. با استفاده از این دسته، می توان شیب ویلچر را تنظیم 

و یا آن را خم کرد. ویلچر با فشار دکمه، دوباره به تختخواب تبدیل می شود.

تختخوابی جالب که ویلچر می شود 

غواصان آمریکایی مسابقه لباس هالووین را در عمق آب های فلوریدا برگزار 
کردند. آنها به جای لباس هاس مشکی وتیره غواصی، لباس شخصیت های 
مختلف فیلم ها را به تن کرده و در زیر آب شنا کردند.این مسابقه در عمق ۹ 
متری در منطقه  حفاظت شده »کی الرگو« در مجمع الجزایر مرجانی فلوریدا 
کیز برگزار شد.مرکز غواصی رنگین کمان، برگزار کننده این رقابت انتخاب 
برنده را بر عهده کاربران شبکه های اجتماعی گذاشت تا به لباس های هالووین 
منتخب خود رای دهند.سه شرکت کننده منتخب پس از اعالم نتایج به عنوان 

جایزه تجهیزات کامل غواصی دریافت می کنند.

مسابقه لباس هالووین در زیر دریا

گران ترین  سازه های  دنیا!
با وجود اینکه ساخت ساختمان ها و سازه های عظیم ارزان تمام نمی شود، شرکت ها و حکومت های سراسر دنیا صد ها سال است که آن ها را می سازند. 
پروژه های بزرگ به راحتی صد ها میلیون دالر تمام می شوند. ساخت هر بنایی به هزینه کارگر، مصالح، برنامه ریزی، تحقیقات، طراحی و ... نیاز دارد 

که پول زیادی صرف آن می شود. در این مطلب با برخی از گران ترین سازه های دنیا آشنا می شوید.
برج الخلیفه: برج الخلیفه بلندترین ساختمان دنیاست که ۱۳۶ طبقه دارد. برای این آسمان خراش شگفت انگیز در دبی ۱۵ میلیارد دالر   

هزینه شده که باتوجه به اینکه ساخت آن ۶ سال زمان برده است، هزینه زیادی به شمار نمی آید. 
ترمینال ۲ هیترو:ترمینال ۲ هیترو که ترمینال ملکه هم نامیده می شود، بخش جدیدی از فرودگاه هیترو است که در سال ۲۰۱۴ تکمیل 
شده. از آنجا که این فرودگاه یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان به شمار می رود، بسیاری از بخش های ساختمان به صورت پیش ساخته انجام 

شده تا هزینه ها کاهش یابد، بااین وجود ساخت آن ۳.۴ میلیارد دالر تمام شده است.
برخورد دهنده بزرگ هادرونی:برخورد دهنده بزرگ هادرونی،  برای پیدا کردن ذرات بوزون هیگز استفاده شد. سازمان تحقیقات هسته ای 
اروپا ساخت آن را در سال ۱۹۹۸ آغاز کرد و ۱۰ سال بعد، در سال ۲۰۰۸ تکمیل شد و ۵.۸ میلیارد دالر هزینه برد. با این حال بیشتر دانشمندان 

معتقدند که باتوجه به اینکه بزرگ ترین و قدرتمندترین شتاب دهنده دنیاست، هزینه زیادی نبرده است.
پل خلیج اوکلند:پل خلیج اوکلند بیش از ۳۰۵ متر طول و ۱۷۵ متر ارتفاع دارد و یکی از بهترین پل های روی زمین است. پل اصلی در سال 

۱۹۳۳ ساخته شد، اما تخریب و بازسازی بخش شرقی در سال ۲۰۰۲  صورت گرفت.  هزینه ساخت این پروژه ۶.۵ میلیارد دالر بوده است.
فرودگاه بین المللی هنگ کنگ

وقتی مشخص شد که فرودگاه کای تاک به عنوان فرودگاه اصلی هنگ کنگ مناسب نیســت، مسئولین سال ها صرف برنامه ریزی یک فروگاه 
جدید دور از مناطق پرجمعیت کردند. در نهایت جزیره چک لپ کوک را انتخاب کرده و فرودگاه بزرگی در آن ساختند. ساخت این فرودگاه ۲۰ 
میلیارد دالر تمام شده که باتوجه به اینکه یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان اســت و حدود ۶۵ منیلیون مسافر را در سال جابه جا می کند، 

موضوع  عجیبی نیست.

وبگردی

موج سواری می تواند یکی از مفرح ترین تفریحات برای افراد و ورزشکاران 
باشد؛ اما همیشه و در هر شــرایط آب و هوایی شــاید موجی روی دریا و 
اقیانوس وجود نداشته باشــد و عالقه مندان باید در فصل های خاصی به 
 تفریح و ورزش مورد عالقه شــان بپردازند. با ســاخت دستگاه ایجاد موج
 می توان به راحتی و در هر شرایطی به موج ســواری پرداخت، البته این 

دستگاه هزینه های زیادی دارد که باید به آن توجه داشت.

اوج هیجان با دستگاه تولید امواج دریایی

اینستاگردی

»نرگس آبیار« در جشنواره بالروس

»حامد بهداد« در قصر شیرین

 پس از آنکه نرگس آبیار سال گذشته با فیلم »نفس« توانست دو جایزه بهترین کارگردانی و 
بهترین بازیگر کودک را از جشنواره فیلم »لیستاپاد« دریافت کند، امسال به عنوان داور بخش 

مسابقه  بیست و پنجمین دوره این جشنواره که در بالروس انتخاب شده است.

 راهیابی فیلم »عافیت« به جشنواره حامد بهداد این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.
بین المللی فیلم کوتاه تهران

فیلم کوتاه» عافیت« به تهیه کنندگی مشترک دفتر تخصصی 
سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان و »حمیدرضا وفاخواه« کارگردان، به ســی و پنجمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.فیلم »عافیت« 
ساخته حمیدرضا وفاخواه، به بخش اصلی داستانی این جشنواره 
راه یافت که یکی از فیلــم های پایــان دوره هنرجویی انجمن 
ســینمای جوان اصفهان و اولین فیلم  این فیلمســاز به شمار 
می رود که به تهیه کنندگی مشــترک دفتر تخصصی ســینما 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و »حمیدرضا وفاخواه« ســاخته شده اســت.این فیلم کوتاه در 
سنوات گذشته نیز به عنوان تنها نماینده اصفهان به نهمین جشن 
مستقل فیلم کوتاه ایران راه یافته بود.در خالصه داستان  آمده که 
پسری برای فرار از خدمت سربازی و گرفتن معافی، پدر خود را 
وادار به ایفای نقش در کمیسیون پزشکی می کند.گفتنی است؛ 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به منظور 
شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین المللی و 
همچنین ایجاد رقابت سازنده بین فیلم سازان ۱۸ تا ۲۲ آبان ماه 

۹۷ برگزار خواهد شد.

اقیانوس مشرق
»اقیانوس مشــرق«، نوشته مجید پورولی کلشــتری، داستان 
سرگشــتگی عمران و وصالش به والیت علی بن موسی الرضا)ع( 
است. شخصیت اصلی داستان جوانی است که به دنبال چشمه 
آب حیات است، در بیایانی گرفتار می آید و به عنایت امام رضا)ع( 
از بیابان نجات پیدا کرده و با پیرمردی از شیعیان آشنا می شود. 
در مسیری با پیرمرد همراه می شود و با او و دیگران درباره امام 
رضا)ع( و مسئله امامت گفت وگو می کند. ماجراها و حادثه هایی 
که در رمان اتفاق می افتد، گفت وگوها را زیبــا کرده و آنها را از 
حالت تصنعی خارج کرده اســت. این رمان بر پایه کتب حدیث 
معتبری چون کافی، ارشاد و... نوشته شــده و جوایزی دریافت 
کرده اســت؛ کتاب ســال پژوهش های دینی در سال ۱۳۹۲ و 
همچنین کتاب سال رضوی در شاخه رمان در همان سال از جمله 
آنهاست.»...عمران زیر تیغ آفتاب چونان ماری که زخم خورده 
باشــد، افتاده بر خاک تفتیده کویر با جامه ای دریده و مندرس، 
غلتان و خیزان خود را پیش می بــرد. دهانش به دهان ماهی از 
دریا دورمانده ای می ماند که پی آبی که نیســت، مدام بازوبسته 
می شود و درنهایت بی صدایی آب می طلبد. دست های استخوانی 
و رنجورش را پیش تر از تن خسته اش بر خاک می گذارد و خود را 

پیش می برد و رمل برهوت را می شکافد...«. 

بهترین موقعیت پرسپولیس تعویض خیابانی بود! 
خیابانی رو فرستادن ژاپن که با خیال راحت بازی رو  بدن 

احمدی گزارش کنه! 
من جــای برانکو بودم حداقل بعد بازی ســوار ســوزوکی 

می شدم باهاش تک چرخ می زدم!
اون جیمی جامپ که اومد وســط زمین جومونگ بود که 

داشت از دست صدا و سیما فرار می کرد! 
حاال دیگه تماشــاگرهای ژاپنی باید برگردن سر کار که تو   

صنعت از بقیه دنیا عقب نیفتن! 
نصف استرسم واسه بازی پرسپولیس کاشیما این بود که یهو 
دقیقه ۴۵ تلویزیون ژاپن اعالم کنه ادامه بازی را در قسمت بعد 

ببینید!  
حاال که بازی پرســپولیس رو باختیم، ما هم از این به بعد 
 خــوردن تخمــه ژاپنــی رو تحریــم می کنیــم تــا انتقام 

بگیریم!
این نشون دادن بازی تو مدرسه و قایمکی نگاه کردن بچه ها 
سر کالس، یه بار دیگه ثابت کرد که درس نمی تونه به فوتبال 

ضربه بزنه!
تلویزیون رو میــوت کردم که صدای خیابانی رو نشــنوم، 
تصویرش پخش می شد گوشه تصویر. نمی دونم مشکل صدا و 

سیما با من چیه؟

خندوانهخبرکتاب

کاروان پیاده 
زائران مشهد 

مقدس 
کاروان های پیاده زائران 
آســتان مقدس رضوی 
از چناران شــهر و دیگر 
نقاط خراسان شــمالی 
شروع به حرکت کرده 
و از مسیرهای مختلف 
در حال حرکت به سمت 

مشهد مقدس هستند.
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