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 نشستی دوستانه با چاشنی وعده ، گالیه و لبخند
  استاندار اصفهان در روز خبرنگار میزبان اصحاب رسانه استان بود؛ 

  عرضه قلیان در چایخانه های اصفهان تا 4 سال دیگر ممنوع خواهد شد؛ 

فرجه دودی تا 1402
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طرح مالیات بر عایدی مسکن 
راهی برای کوتاه کردن 

دست سوداگران

  رییس فراکسیون رسانه و روابط عمومی 
 مجلس شورای اسالمی در نشست خبری

 با اصحاب رسانه مطرح کرد:

7

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن وعده داد:

پاداش به ذوبی ها در صورت 
برد مقابل االتحاد

نرخ بیکاری در استان 
اصفهان کاهش یافت
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جانشین فرمانده کل سپاه:

 دولت های متخاصم
 در موضع ضعف دربرابر ایران قرار گرفته اند

جانشین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی شامگاه پنجشنبه در آیین 
دومین سالگرد شهادت شهید محسن حججی و بزرگداشت یاد و خاطره ۸۳ شهید 
دفاع مقدس مسجد امام زمان )عج( اصفهان در ارتباط با دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب اسالمی 

اظهار داشت:به رغم شیطنت های دشمنان ما ...
صفحه   7
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دوچرخه سواری؛
امروز دوچرخه رو بردارین و بزنید 
به خیابون. از دوچرخه هایی که 
شهرداری یا پارک های 

بزرگ در اختیار مردم میذارن هم 
استفاده کنین.

نمایش کمدی داغـونـا
کارگردان:رادمهر کشانی
سالن آمفی تئاتر سیتی سنتر

25 تیر الی 22 مرداد

قسم   
کارگردان:محسن تنابنده

پردیس ساحل/سیتی سنتر 
پردیس چهارباغ

گالری صفر/یک
گوشه ها مدیا:فیلم/ویدئو

۱۱ الی 2۸ مرداد

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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»برند اربل« هفتاد و دو ساله، رییس تازه منتسب 
اینســتکس که قرار بود گره کور همکاری ایران با 
اروپایی ها را باز کند، خود اســیر حاشــیه ها و جو 
سازی ها علیه کشورمان شــد و از ریاست بر ساز و 
کار مالی ایران و اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد 
تا به اولین قربانی اروپایی ها بر ســر راه تعهدی که 
در برجام داده اند، لقب بگیرد. ســفیر سابق آلمان 
در تهران که امیدهای زیــادی در مورد کارکرد او 
بر رأس اینستکس وجود داشــت، کمتر از ده روز 
پیش ریاست بر این ساز و کار مالی را از رییس سابق 
تحویل گرفته بود و در حالی بر اساس اعالم وزارت 
امور خارجه آلمان به دالیل شخصی کنار رفت که 
رسانه ها فاش کردند یک گفت وگوی منتشر شده 
از وی در یوتوپ دلیل کناره گیری او از ســمتش 
بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان، پیش تر 
گفته بود »اربل« حقیقتا فردی بسیار خبره در امور 
منطقه اســت که این موضوع اهمیت بسیار باالیی 
در تبادالت ]تجاری[ با ایــران دارد. مانور آلمان بر 
تســلط اربل بر معادالت و رخدادهای منطقه ای و 
اینکه حضور چهار ســاله این دیپلمات آلمانی در 
ایران می تواند بسیاری از موانع بر سر راه همکاری 
اروپا با ایران را تسهیل کند از جمله نکاتی بود که 
اروپایی ها به عنوان نقطه قوت رییس جدید ساز و 
کار مالی بر آن تاکید داشتند و دقیقا به همین علت 
فاش شدن صحبت های او در مورد ایران و تحوالت 
منطقه ای حضــورش در این پســت را غیر ممکن 
کرد؛ صحبت هایی در حمایت از ایــران و انتقاد از 
اسراییل و سیاست های منطقه ای آمریکا. بر اساس 
آنچه روزنامــه بیلدآلمان در مورد علل اســتعفا یا 
برکناری اربل نوشته اســت، علت این کناره گیری 
افشای گفت وگوی او با »کن جبسن« مجری یک 
رادیوی اینترنتی  بوده که در آن درباره هولوکاست 
و مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی و فلسطینیان 
اظهاراتی مطرح شــده اســت. اربل در این گفت 

وگو توافق هســته ای با ایران را تنها تصمیم آلمان 
برخالف خواسته های رژیم صهیونیستی دانسته و 
اسراییل را »کشوری تشکیل شده به قیمت از دست 
رفتن وطن مردمی دیگر )فلســطینیان(« توصیف 
 کرده است. دیپلمات پیشــین آلمان همچنین در
 گفت وگوی خــود با این رادیــوی اینترنتی گفته 
اســت: فلســطینیان، قربانی قربانیان ما هستند. 
اگر این کشــور یهودی در پروس شــرقی تشکیل 
شده بود، اکنون مشکلی به نام مشکل فلسطینیان 
وجود نداشــت. روزنامه بیلد همچنین ادعا کرده 
اســت که اربل پس از درخواســت این روزنامه از 
وزارت خارجــه آلمان برای توضیــح پیرامون این 

گفت وگو، از ریاست اینستکس استعفا کرده است. 
پیش تر ریاست بر اینستکس را »پر فیشر« یکی از 
مدیران باســابقه بانکی آلمانی بر عهده داشت که 
گفته شد به دلیل نگرانی از تحریم آمریکا از ریاست 
بر این شــرکت کناره گیری کرد. بحران مدیریتی 

در شــرکت همکاری ایران با سه کشــور اروپایی 
طرف برجام در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود 
می گیرد که آمریکا تقریبا تمامی راه های همکاری 
از طریق این شرکت را مسدود کرده و از سوی دیگر 
زمان زیادی تا عملیاتی کردن گام سوم ایران برای 
خروج از برجام باقی نمانده اســت. این سردرگمی 
اروپایی ها در قبال ایران هر گونه امیدی نسبت به 
حمایت این کشورها از کشــورمان را از میان برده 
اســت؛ طرحی که قرار بود ابتدایی ترین نیازهای 
ایران شــامل غذا و دارو را تامین کنــد، همچنان 
 در ایســتگاه ابتدایــی راه اندازی زمینگیر شــده 

است.

جزئیاتی از توافق ترکیه و 
آمریکا درباره منطقه امن در 

شمال سوریه
یک منبع ُکرد، درباره توافق ترکیه و آمریکا بر ســر 
ایجاد منطقه موسوم به امن در شمال سوریه جزئیاتی 
مطرح و اعــالم کرد که این منطقــه از رود فرات تا 
منطقه کردستان امتداد خواهد داشت. این منبع، 
عمق این منطقه را که بسیار محل بحث بوده، پنج 
کیلومتر دانست اما توضیح داد که این مقدار بر اساس 
برد سالح ها نیز متغیر اســت و افزود: »یگان های 
مدافع خلق کرد، از این منطقه بر حســب سالحی 
که در اختیار دارند، عقب نشــینی خواهند کرد«. 
ترکیه، یگان های مدافع خلــق را در امتداد حزب 
»کارگران کردستان« )پ.ک.ک( و آن را تروریستی 
می داند. هسته اصلی این گروه، »نیروهای دموراتیک 
سوریه« و تحت الحمایه آمریکاست. این منبع تصریح 
کرد: این منطقه گذرگاهی برای عبور امن آوارگان 
ســوری خواهد بود، نه محلی برای اســکان آنان و 
»گذرگاه های مرزی با شرق فرات ایجاد خواهد شد«. 
وزارت خارجه سوریه هم در واکنش به این مسئله 
اعالم کرد که »به صورت قاطع و مطلق، توافق ترکیه 
و آمریکای اشغالگر را بر سر ایجاد آنچه منطقه امن 

نامیده می شود، رد می کند«.

هشدار به مسافران خارجی 
برای سفر به آمریکا

همزمان با افزایش ناامنی ها در آمریکا سازمان عفو 
بین الملل نسبت به ســفر به این کشور هشدار داد. 
سازمان عفو بین الملل پس از آن نسبت به سفر به 
آمریکا هشدار داده است که طی یک هفته گذشته 
بیش از ۳۰ نفر در جریــان تیراندازی و ناامنی ها در 
ایالت های تگزاس و اوهایو کشــته شدند. در بیانیه 
سازمان عفو بین الملل از مسافران خارجی خواسته 
شده تا هنگام سفر به آمریکا جوانب احتیاط را رعایت 
کنند. پس از وقوع تیراندازی ها اخیر، بســیاری از 
کاربران آمریکایی در شــبکه های اجتماعی وقوع 
حوادث مرگبار در کشورشــان را با سیاســت های 
ضدمهاجرتی ترامپ و اظهارات نژادپرســتانه اخیر 
او علیــه نمایندگان رنگین پوســت کنگره مرتبط 

دانسته اند.

دولت ونزوئال مذاکره با 
مخالفان را تعلیق کرد

دولت ونزوئال اعالم کرد در اعتراض به تحریم های 
آمریکا علیه این کشــور، گفت وگو با مخالفان را به 
حالت تعلیق در مــی آورد. وزارت اطالعات ونزوئال 
اعالم کرد دولت این کشور در اعتراض به تحریم های 
جدید آمریکا که به قصد براندازی »نیکالس مادورو« 
رییس جمهور قانونی اعمال شــده، در گفت وگو با 
مخالفان در نروژ شرکت نمی کند. این بیانیه ادامه 
می دهد: »ونزوئال آماده اســت تا ساز و کارهای این 
روند را مورد بازنگری قرار دهد تا ادامه آن موثر و در 

راستای منافع مردم باشد.«

 دولت نیجریه سفر درمانی 
شیخ زکزاکی را مشروط کرد

یک مقام نیجریه ای، شرایط جدیدی را برای صدور 
مجوز سفر شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیرکل جنبش 
اســالمی نیجریه و همســر وی به هند به منظور 
گذراندن مراحل درمان اعالم کرد. ساوئل آرووان، 
کمیسیونر امنیت و امور داخلی در ایالت کادونا به 
خبرنگاران گفت، دولت این ایالت به حکم دادگاه 
عالی کادونا مبنی بر صدور مجوز سفر شیخ زکزاکی 
به هند اعتراض خواهــد کرد. این مقام نیجریه ای 
تعیین وقت مالقات زکزاکی با بیمارستان در هند 
از سوی وزارت امور خارجه نیجریه را یکی از شروط 
تعیین شده دانست. وی معرفی دو ضامن معتبر را 
دیگر شرط صدور مجوز سفر خارجی شیخ زکزاکی 
و همسرش عنوان کرد. نیروهای امنیتی نیجریه 
نیز شیخ زکزاکی و همسرش را در جریان این سفر 

همراهی خواهند کرد.

رییس اینستکس، نیامده رفت!
صرفه جویی 30 میلیاردی با 
استخر و رختشویی در مجلس

عضو هئیت رییســه مجلس شــورای اسالمی، 
درباره برخی اظهارات مبنی بر افزایش سفرهای 
خارجی نمایندگان و حتی حضور خانواده های 
آنها در این سفرها، گفت: عناوین سفرهایی که 
عمدتا به کمیته سفرهای خارجی مجلس جهت 
بررسی و تایید ارسال می شود، سفرهای رسمی 
اســت که هزینه های آن یا از طریق دولت و یا از 
طریق مجلس تامین می شود که ما این سفرها را 
به حداقل رسانده و به زیر یک سوم کاهش دادیم. 
احمد امیرآبادی فراهانــی در بخش دیگری از 
اظهارات خود تاکید کرد: همچنین بخش دیگری 
از ســفرهای خارجی نمایندگان از طریق برخی 
شرکت ها انجام می شــود و تنها اگر نمایندگان 
در اینگونه ســفرها از طریق پاسپورت سیاسی 
اقدام کنند ما از این سفرها مطلع می شویم که 
معموال این موضوع در کمیته سفرهای خارجی 
نمایندگان مورد بررســی قرار نمی گیرد. وی در 
مورد ســایر هزینه ها از جمله غذا در مجلس هم 
گفت: پیــرو تصمیمات برای صرفــه جویی در 
هزینه ها، رستوران مجلس با یک وعده غذا ارائه 
خدمات می کند و غیر از نمایندگان هم هر فردی 
به رستوران مراجعه کند باید ۲۵ هزار تومان پول 
پرداخت کند. این نماینــده مجلس تاکید کرد: 
همچنین پیرو این تصمیم رختشــویی مجلس 
را تعطیل کردیم و روزهای اســتفاده از استخر 
مجلس را به دو روز رساندیم. همچنین از ساعت 
۶ به بعد سیستم گرمایشی و سرمایشی تمامی 
دفاتر نمایندگان خاموش می شود. بنابراین پیرو 
این تصمیمــات تاکنون ۳۰ میلیــارد تومان در 
هزینه های مجلس صرفه جویی شده که سفرهای 

خارجی نمایندگان هم جزو آنها بوده است.

دیدار نخست وزیر ژاپن و 
رییس جمهور ایران در آمریکا

منابع ژاپنی از تالش نخســت وزیر این کشــور 
برای دیدار با رییس جمهــور ایران خبر داده اند. 
در حالی که کمتر از دو ماه تا برگزاری نشســت 
مجمع عمومی ســازمان ملل زمان باقی است، 
»آبه شینزو« نخســت وزیر ژاپن در تالش است 
تا در حاشیه این نشست با حسن روحانی، رییس 
جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کند. در 
همین ارتباط نیز منابع ژاپنی علت مخالفت ژاپن 
برای پیوستن به ائتالف دریایی مورد نظر آمریکا را 
پیش بینی نخست وزیر ژاپن برای دیدار احتمالی 
با رییس جمهور ایران در اجالس ساالنه مجمع 

عمومی سازمان ملل اعالم کرده اند.

ترامپ:
»مکرون« نماینده ما برای 

مذاکره با ایران نیست
رییس جمهور آمریکا، همتای فرانسوی خودش 
را مقصر عدم تمایل ایران بــه مذاکره با آمریکا 
معرفی کرد. او در توئیتر نوشــت: »ایران گرفتار 
مشکالت جدی مالی است. آنها به شدت خواهان 
گفت وگو با آمریکا هســتند ولــی از طرف همه 
کســانی که ادعا می کنند نماینده ما هســتند، 
از جمله رییس جمهور فرانســه، مکرون به آنها 
عالمت های اشتباه داده می شود.« وی اضافه کرد: 
»می دانم امانوئل همانند بقیه حسن نیت دارد، 
اما هیچ کس غیر از ایاالت متحده به نمایندگی از 

ایاالت متحده صحبت نمی کند.«

عزت ا... ضرغامی
 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه این 
وزارت خانه، انقالبی اســت و انقالبی عمل می کند 
گفت: وزارت خارجه باید بتوانــد اهداف انقالبی را 
در زر ورق گزاره های دیپلماتیک بپیچد و به جامعه 
بین الملل ارائه کند. سیدعباس موسوی، ادامه داد: 
رهبر معظم انقالب از عبــارت وزارت امور خارجه 
نظام استفاده می کنند و این به معنی آن است که 
وزارت خارجه، وزارت خارجه فالن حزب، دولت و 
گروه هایی که می آیند و می روند، نیست بلکه وزارت 
امور خارجه نظام جمهوری اسالمی ایران است. وی 
تصریح کــرد: وزارت امور خارجه ســرخود، کاری 
انجام نمی دهد و معتقد است در مقام نظر مجتهد 
اســت و هر جا که باید نظر بدهد، بر اساس اجتهاد 
خود نظرش را به نهادهای تصمیم گیر ارائه می کند 
و این وظیفه را به عنوان دیده بان امین نظام تکلیف 
شــرعی خود می داند؛ اما در مقام عمل مقلد است، 
آن زمانی که نظام به تصمیم برسد هیچگاه نظرات 
داخلی خــود را در اجــرای آن تصمیمات دخالت 

نخواهد داد.

وزارت امور خارجه، سرخود 
کاری انجام نمی دهد 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

کافه سیاست

عکس   خبر

انتظار بیش از ۴0 هزار مهاجر 
در مرز مکزیک و آمریکا

رســانه های آمریکا گــزارش داده اند شــمار 
مهاجرانی که به مرز مکزیک و آمریکا رسیده اند 
و منتظرند درخواســت پناهندگی آنها مورد 
بررسی قرار بگیرد به ۴۰ هزار نفر رسیده است.

فساد، دشمن خونی  تولید است

پیشنهاد سردبیر:

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره بحث 
اخیرش با رییس جمهور توضیح داد: در شورای 
عالی انقالب فرهنگی، مســتدل و صریح حرف 
می زنیم؛ اما در شــورای عالی فضــای مجازی، 
بحثم با آقای روحانی فراتر رفت و بدون مالحظه 
پاســخ می دادم تا کار به بگومگو رســید و آقای 
روحانی جلســه را ترک کرد و دیگر به من اجازه 
شرکت در جلســات را نداد؛ اما شش ماه بعد که 
به دستور رهبرمعظم انقالب جلسه با حضور همه 
اعضا تشکیل شد، ما عادی باهم صحبت کردیم. 
ضرغامی افزود: در هر جا یک سری مرزبندی ها 
را باید رعایت کرد و درگیــری را نباید به جایی 
رساند که کل سیستم زیرسوال برود. وی در پاسخ 
این پرســش که چرا حضور شورای عالی انقالب 
فرهنگی در مسائل کشور کمرنگ است، گفت: کار 
شورا، ستادی است و اگر افراد شایسته انتخاب 

نشوند، این سیاست ها به جایی نمی رسد.

 با آقای روحانی
 آشتی کرده ام

میرلوحی
فعال سیاسی اصالح طلب:

 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، فســاد را 
دشــمن خونی تولید عنــوان کــرد و گفت: طی 
ســال های اخیر، مفســدان »پر رو« و »جری« تر 
شــده اند زیرا آنها به صورت شــبکه ای و سازمان 
یافته عمــل می کنند. احمد توکلــی درباره علل و 
ریشه فساد در کشور بیان داشــت: قوانین در این 
حوزه ناکارآمد هستند و همچنین برخورد مناسبی 
نیز با مفســدان صورت نگرفته اســت.  در چنین 
شــرایطی باید ســاختارها و قوانین را اصالح کرد 
هر چند با قوی شدن مفســدین اقتصادی، اصالح 
ساختارها بسیار سخت است.وی تاکید کرد: برای 
برخورد با فســاد باید ابتدا با افراد اصلی و بزرگ در 
شبکه فساد برخورد شود و در واقع با افزایش هزینه 
فساد، راه برای برخورد با ســاختارهای کوچک تر 
 فساد و همچنین اصالح آیین نامه ها و مقررات باز

 می شود. توکلی اضافه کرد: وقتی فساد افزایش پیدا 
کند، ریسک تولید نیز بیشــتر می شود و به همین 
جهت شــاهد حذف فرصت های اشتغال در کشور 

خواهیم بود.

 فساد، دشمن خونی
 تولید است

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 
زمینه همکاری اصالح طلبان بــا اصولگرایان 
معتدل خیلی بیشــتر از همکاری میان خود 
اصولگرایان اســت، گفت: جریان اصالحات، 
»تحریــم« و »حضــور بی قید و شــرط« در 
انتخابات را نفی کرده و تالش می کند تا فضای 
انتخابــات را تغییر دهد. محمــود میرلوحی 
با تاکید بر اینکه شــورای نگهبــان و وزارت 
کشــور باید فضای انتخابات پرشــور را فراهم 
کنند، تصریح کرد: در کشــور انتخابات مهم و 
حساســی پیش رو داریم، بنابراین باید زمینه 
برای مشارکت حداکثری فراهم شود. وی افزود: 
ما با الریجانی در انتخابات دهم ائتالف کردیم 
و االن هم زمینه همکاری اصالح طلبان با وی 
فراهم است. به نظر می رســد زمینه همکاری 
اصالح طلبان بــا اصولگرایــان معتدل خیلی 
بیشتر از همکاری میان خود اصولگرایان است.

زمینه همکاری الریجانی و 
اصالح طلبان فراهم است

پیشخوان

بین الملل

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش کرد افرادی که به تازگی 
در ایران به جرم جاسوسی برای سیا بازداشــت شده اند به ویژه 
تالش داشــته اند اطالعاتی در مورد فروش و صادرات نفت ایران 
جمع آوری کنند. براســاس این گزارش، ایران ماه گذشته اعالم 
کرد که یک شبکه جاسوســی را متالشــی و 17 نفر را به اتهام 
جاسوسی برای سازمان مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( دستگیر 

کرده اســت که برخی از آنان محکوم به اعدام شــده اند. ترامپ، 
ادعای جاسوســی این افراد برای ســیا را رد کــرد این در حالی 
اســت که مقام های آمریکایی در گفت وگو با این روزنامه تایید 
کرده اند که صنعت نفت ایران از موضوع های مورد عالقه آمریکا 
و نهادهای اطالعاتی آن اســت. تاجران نفت ایران گفته اند افراد 
مختلفی از اروپای شــرقی گرفته تا ارمنستان، همه نوع مشوقی 

را در ازای فروش اطالعات مربوط به نفت ایران به آنها پیشــنهاد 
داده اند. برخی از این تاجران گفته اند که افراد خارجی )وابسته به 
سیا( از 1۰۰ هزار تا یک میلیون دالر را به آن ها پیشنهاد داده اند 
که یکی از شــماره حســاب های وزارت نفت ایران را افشا کنند. 
 حتی به برخی از این تاجران ویزای آمریکا نیز پیشــنهاد شــده 

است.

نیویورک تایمز:
جاسوسان برای جمع آوری اطالعات فروش نفت ایران تالش می کردند

 بحران مدیریت در ساز و کار مالی ایران و اروپا؛

حقوق مخفی مجلسیان

دوچرخه ســواری کنید، 
موتورسواری بعدا

مشکالت نباید جوانان را 
متوقف کند، ناامیدی سم است 

آزادی رســانه، پیشرفت 
جامعه 

چهره ها

شهرداری کهریزسنگ

آگهی مزایده اجاره 
شهرداری کهریزســنگ به موجب مجوز شماره ۵-۲۵ مورخ 98/۲/1۵ 
شورای محترم اســالمی شــهر قصد اجاره دادن یک واحد تجاری را به 
آدرس خیابان ولیعصر نبش کوچه ۲۴ )مجموعه فرهنگی شــهرداری( 
به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکســال و قابل تمدید تا سه سال و با 

شرایطی به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی را دارد. متقاضیان می توانند 
ازتاریخ انتشــار این آگهی جهت بازدید و کســب اطالعات بیشــتر به 
 شــهرداری مراجعه و پیشــنهادات خود را به دبیرخانه حراســت ارائه

 نمایند.
م الف:552236

نوبت  دوم

علیرضا کریمیان

 سردرگمی اروپایی ها در قبال 
ایران هر گونه امیدی نسبت 
به حمایت این کشورها از 

کشورمان را از میان برده است
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اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

زیرانداز سفری

نرخ بیکاری در استان اصفهان 
کاهش یافت

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: نرخ بیکاری از 14/1درصد 
طی ۳ ماه نخست امســال به 7/10 درصد رسیده 
اســت و امیدواریم به زیر ۵ درصد برســد، چراکه 
مســئله بیکاری بزرگ ترین مشکل اصفهان است. 
سید حسن قاضی عسگر با اشاره به برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای رفع مشکل سرمایه گریزی استان 
اصفهان اظهار داشت: در این راستا یکی از مواردی 
که در نظر گرفته شده، تکمیل و اصالح ساختارها و 
همچنین لزوم تشکیل شوراهای سرمایه داری در 
تمام فرمانداری هاست که موظف هستند طرح های 
سرمایه داری را در مناطق خود اصالح و مشکالت را 
به استانداری انعکاس دهند. وی افزود: پرتال سرمایه 
گذاری در سایت اســتانداری ایجاد و به روز شده تا 
متقاضیان ســرمایه گذار طرح های جدید خود را از 

طریق این سایت ثبت و دنبال کنند.

 استاندار اصفهان:
درخواست های عشایر اصفهان 

با فوریت پیگیری می شود
اســتاندار اصفهان در هجدهمین جلســه شورای 
عشایری استان اظهار کرد: همه تقاضاها و مشکالتی 
که عشایر در این نشست یا در نامه های خود مطرح 
و عنوان کرده انــد را تا حصول نتیجــه دنبال می 
کنیم. عباس رضایی خاطرنشان کرد: برای بررسی 
درخواست های عشایر جلسه ای در استان با حضور 
مدیران ارشد استانی و شهرستانی و رییس سازمان 
امور عشایر کشور طی 10 روز آینده برگزار خواهیم 
کرد تا با سرعت و دقت مسائل این قشر را پیگیری 
کرده و به نتیجه برســانیم. به گفتــه وی، برخی از 
خواسته ها در محدوده اختیارات بخش دولت، برخی 
با مجلس و نهاد قانونگذاری و بخشــی نیز در خود 
استان و شهرستان قابل بررسی و حل و فصل هستند. 
استاندار اصفهان تصریح کرد: باید فضاهای خاصی با 
عناوین بوم گردی و گردشگری با کمک خود اهالی 
روستاها و عشــایر تعریف و مشخص شوند تا سایر 
شهروندان و هموطنان نیز بتوانند از آنها بهره ببرند.

صدور بیش از هشت میلیون دالر 
فرآورده خام دامی از اصفهان

رییــس اداره قرنطینه و امنیت زیســتی اداره کل 
دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: هشت میلیون و 
۳1۳ هزار دالر فرآورده خام دامی در 4 ماه نخست 
سال جاری از این اســتان به خارج کشورصادر شد. 
منصور کیمیایی افزود: طی چهار ماه نخست سال 
جاری با نظارت کارشناسان این اداره کل در بخش 
دولتی و خصوصی، 1۹ نوع فرآورده های خام دامی 
خوراکی و غیر خوراکی به میزان ۶ میلیون و ۳00 
هزار کیلوگرم از استان اصفهان به 1۶ کشور جهان 
صادر شد. وی گفت: سال گذشته بیش از 1۸ میلیون 
کیلوگرم انــواع فرآورده های خــام دامی خوراکی 
و غیر خوراکی به ۲۸ کشــور جهان بــه ارزش 1۹ 
میلیون و ۳00 هزار دالر صادر شده است. کیمیایی، 
با اشــاره به اینکه صادرات فرآورده های غیر نفتی 
شاهرگ تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، خاطر 
نشان کرد: پای مرغ، عســل، پودرگوشت، آالیش 
خوراکی مرغ، آالیش غیــر خوراکی دام، تخم مرغ، 
مرغ منجمد، هزارالگاوی، ماهی تــازه، میگو تازه، 
ماهی منجمــد، میگو منجمد، پنیــر خامه ای، پر 
شــترمرغ، پرنده زینتی، کبک و ماهیان زینتی از 
دیگر انواع محموله های صادراتی از استان اصفهان 

به دیگر کشورهاست.

وزارت صمت اعالم کرد:
فعالیت لیزینگ خودرو 

»نام آوران آگهی میهن« 
غیرقانونی است

 مدیرکل دفتر بازرسی و پاســخگویی به شکایات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرد: 
فعالیت های »شــرکت لیزینگ خودروی نام آوران 
آگهی میهن« فاقد هرگونه مجوز از مراجع ذی صالح 
بوده و غیرقانونی اســت. اکبر صادقی توضیح داد: 
بر اساس گزارشــات مردمی در خصوص فعالیت 
شرکت »نام آوران آگهی میهن« در حوزه لیزینگ و 
فروش انواع خودرو، طی بازرسی های به عمل آمده 
از سوی کارشناسان اداره کل بازرسی و پاسخگویی 
به شــکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ عدم 
اخذ مجوزهای قانونی از طرف این شــرکت محرز 
شده و فعالیت آن غیرقانونی است. وی افزود: برای 
جلوگیری از ادامــه فعالیت هــای غیرقانونی این 
شرکت، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان منعکس شده است.

 زیرانداز سفری طرح 3 

 105,000
تومان

 زیرانداز سفری سومریا 
Sumeria 400098 مدل

 49,000
تومان

 زیرانداز سفری گالری 
شروین مدل حصیر45 

 59,000
تومان

حکایت عرضه قلیان در اماکن عمومی، رستوران ها 
و چایخانه ها یکی از پیش پا افتاده ترین کشمکش ها 
میان دلواپسان سالمت افراد با دغدغه مندان اشتغال 
و کسب و کار است. پس از تعطیلی و برخورد ضربتی 
با مراکز و واحدهای صنفی عرضــه قلیان و بگیر و 
ببندهای پس از آن، عده ای نگران بیکاری چایخانه 
دارها شدند و پس ازآن نمایندگان پادرمیانی کرده 
و بار دیگر تابلوی چایخانه هــا البته به اضافه عرضه 
قلیان نمایان شد. این بار به نظر می رسد استقبال از 
این مراکز حتی با شــدت بیشتری هم مواجه شده 
است؛ مغازه هایی که از رستوران تبدیل به چایخانه 
شــدند و تقریبا در هر خیابانی می تــوان چندین 
چایخانه کوچک و بزرگ پیدا کرد که اتفاقا در این 

کسادی بازار مشتری های زیادی هم دارند. 
نظارت بر عرضــه قلیان به حدی کم شــده که در 
حاشیه پارک ها و نزدیکی اماکن تاریخی اصفهان از 
جمله پل خواجو به راحتی می توان افرادی را دید که 
قلیان به عابران ارائه می دهند. فروشندگان نوجوانی 
که قیمت هایشــان به مراتب پایین تــر از قلیان ها 
در چایخانه هاســت. در کنار ایــن ولنگاری عرضه 
و تقاضای اســتعمال قلیان، مســئوالن می گویند 
بســیاری از قهوه خانه ها و چایخانه ها اصوال مجوز 
ارائه قلیان ندارند و برخی از آنها حتی هیچ نوع جواز 
کســبی دریافت نکرده اند؛ اما مشخص نیست چرا 
برخورد قهری چند ســال اخیر، حاال در مورد این 

واحدها اجرا نمی شود.
وقتی همه از برخورد با متخلفان می گویند

چندی پیش رییس مرکز بهداشت استان اصفهان 
در مورد وضعیت چایخانه های اصفهان گفته بود که 
بیشتر این چایخانه ها از دید مرکز بهداشت اصفهان، 
فاقد صالحیت بهداشــتی به ویژه بــه دلیل عرضه 
قلیان هستند ولی در عمل این موضوع از دست ما 
خارج شده و به تنهایی نمی توانیم در این باره اقدامی 
صورت دهیــم. طی روزهای اخیــر مدیر نظارت و 
بازرسی اتاق اصناف اصفهان هم اعالم کرده: اعتبار 
پروانه کســب چایخانه دارانی که مجــاز به عرضه 
قلیان در واحد صنفی خود هستند تا سال 140۲ به 
پایان می رسد و پس از  آن هیچ واحد صنفی مجوز 
عرضه قلیان در چایخانه را نخواهد داشت. چایخانه 
دارانی که در مجوز فعالیت شان عبارت »عدم عرضه 

قلیان« ذکر شده به هیچ وجه اجازه عرضه قلیان در 
واحد صنفی خود را ندارند. اداره بهداشــت و اداره 
اماکن وظیفه دارند تا بر اساس قانون با این دسته از 
واحدهای صنفی برخورد کرده و آنها را پلمب کنند. 
محمدی فشارکی اضافه کرد: »برخی از چایخانه ها 
نیز هستند که هیچ پروانه کسبی ندارند و بدون اخذ 
مجوز از دستگاه های مسئول اقدام به عرضه قلیان 
و فعالیــت صنفی کرده اند. اداره بهداشــت موظف 
است بر چایخانه هایی که مجوز عرضه قلیان دارند، 
نظارت کیفی و بهداشتی داشته باشد«. این نوع از 
پاسکاری در ســکوت نیروی انتظامی البته منجر 
به رشــد قارچ گونه واحدهای عرضه قلیان شــده ، 
 کســب و کاری که به نظر این روزها بسیار پر سود  

باشد.
قلیان فقط تا 1402 عرضه می شود

آنگونه که جواد محمدی فشــارکی، مدیر نظارت 
و بازرســی اتاق اصناف اصفهان اعالم کرده اســت 
به دلیل صــدور مجوز عرضه قلیان بــرای برخی از 
چایخانه دارها این واحدها تنها تا سال 140۲ و پس 
از پایان مدت زمان پروانه کسب خود می توانند در 
واحدهایشان قلیان به مشتریان بدهند و پس از آن 

این پروانه ها تمدید نخواهد شــد. وی با بیان اینکه 
دو نوع نظارت در بازار بــر واحدهای صنفی صورت 
می گیرد، اظهار کــرد: نــوع اول نظارت های تیم 
بازرســی اتاق اصناف اصفهان مربوط به واحدهای 
صنفی می شود که هنوز اقدام به اخذ پروانه کسب 
نکرده اند. این واحدهای بدون پروانه کسب به اداره 
اماکن اصفهان معرفی می شوند و این اداره وظیفه 
دارد بر اســاس ماده ۲7 قانون نظام صنفی، دستور 
پلمب آن ها را صادر کند.فشــارکی افزود: نوع دوم 
نظارت، مربوط به بازرسی از قیمت های واحدهایی 
اســت که پروانه کســب دارند و این نوع از نظارت 
درباره همه واحدهای صنفــی حتی چایخانه هایی 
که قلیــان عرضه می کننــد نیز اعمال می شــود. 
همچنین در صورتــی که شــهروندان اصفهان از 
طریق مراجعه حضوری یا ثبت شــکایت در سایت 
از یک واحد صنفی گالیه داشــته و ناراضی باشند، 
این شکایت توسط مدیریت نظارت و بازرسی اتاق 
اصناف پیگیری می شــود. مدیر نظارت و بازرسی 
اتاق اصنــاف اصفهان با اشــاره بــه افزایش تعداد 
چایخانه ها در سطح شــهر، تصریح کرد: بسیاری از 
چایخانه هایی که در واحد صنفی خود قلیان عرضه 

می کنند هیچ گونه مجوزی از دستگاه های قانونی 
دریافت نکرده اند. وی با بیان اینکه صنف چایخانه 
داران نســبت به ســایر اصناف دارای استثنائاتی 
اســت، اضافه کرد: مجوز تعدادی از چایخانه ها که 
تا پیش از ســال 1۳۹7 صادر شــده، اجازه عرضه 
قلیان به آنها را می دهــد اما در مجوز چایخانه هایی 
که پس از این سال اقدام به اخذ مجوز کرده اند قید 
 شــده که نمی توانند در واحد صنفــی خود قلیان 

عرضه کنند.
عرضه قلیان، چالشی است که در شرایط فعلی برخی 
آن را راهی بــرای کنترل بیکاری و کســب درآمد 
معرفی می کنند و عده ای بهانــه ای برای برخی از 
دســتگاه های اجرایی به منظور پنهــان کردن کم 
کاری خــود در زمینه مبارزه بــا دخانیات و اوقات 
فراغت جوانان؛ امــا هر چه که علت و اســاس آن 
باشد در شــرایط کنونی و با آزادی استعمال آن در 
چایخانه ها بهتر است تمرکز و هدایت جوانان حداقل 
به سوی مراکز و واحدهای صنفی تحت نظارت باشد 
تا به این طریق از آسیب های دیگر مانند استفاده از 
تنباکوهای غیر مجاز و حتی مواد مخدر جلوگیری 

شود.

فرجه دودی تا 1402
  عرضه قلیان در چایخانه های اصفهان تا 4 سال دیگر ممنوع خواهد شد؛ 

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: اسفند ماه سال گذشته پیشنهاد دادیم که به جای اختصاص دالر 4۲00 
تومانی به دارو، مابه تفاوت ارز نیمایی و ارز 4۲00 تومانی را به بیمه ها پرداخت کنند.حیدرعلی عابدی ادامه داد: در این 
پیشنهاد دالر 4۲00 تومانی به واردکننده داده نمی شود بلکه ما به تفاوت آن بابت فرانشیز به حساب بیمه ها واریز می شود 
که در نتیجه آن مردم بابت افزایش یا کاهش قیمت دالر نگران قیمت  دارو نخواهند شد.وی خاطرنشان کرد: با حذف دالر 
4۲00 تومانی، رانت از بین می رود و نیازی به بگیر و بببند و نظارت نخواهد بود و از طرف دیگر دولت باید متعهد شود تا 
فرانشیز از بیمار دریافت نشود. عابدی در تشریح راهکارهای مبارزه با قاچاق دارو عنوان کرد: با اجرایی شدن این پیشنهاد 

قیمت دارو در ایران از قیمت دارو در عراق و افغانستان بیشتر می شود و قاچاق دارو به صرفه نخواهد بود.

اختالف قیمت دالر 
۴۲۰۰ تومانی و نیمایی 

را به بیمه ها بدهید

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

ان
لم
پار

رایزن بازرگانی ایران در ســوریه گفت: فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
شعبه ای از شرکت خود را در سوریه با هزینه ای بین ۲ تا ۳ هزار دالر به 
ثبت برسانند زیرا ثبت شرکت می تواند هزینه های شرکت ها را در تجارت 
با سوریه کاهش دهد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید 
محمدحسین سجادنژاد در همایش بررسی فرصت های تجاری در روند 
بازسازی سوریه درسالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشاره به موافقت نامه تجارت آزاد بین سوریه و ایران گفت: در این توافق 
تعرفه تجارت کاال بین دو کشور بین صفر تا 4 درصد و ۸۸ قلم کاال از این 
توافق مستثناست. وی با اشاره به تفاهم نامه ســه جانبه ایران، عراق و 
سوریه گفت: یکی از موضوعات مهم این تفاهم نامه حمل و نقل است که 
مسیر ایران تا سوریه به دو روز کاهش می یابد. سجادنژاد، هزینه برآوردی 
بازسازی سوریه را ۲00 تا 1000 میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: سوریه 
خواستار استفاده از تجربه ایران در بازسازی این کشور است. وی از تخریب 
۶ استان سوریه به صورت 100 درصد و ۵ اســتان بین ۵0 تا ۹0 درصد 
در بحران اخیر خبر داد و گفت: نتیجه این بحران ایجاد بازار کار ۲0 ساله 
برای فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف عمرانی و پیمانکاری است. 
وی به تجربه ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم و همچنین عراق و 
افغانستان در دوران پس از جنگ اشاره کرد و گفت: بازسازی این کشورها 

در دوران پس از جنگ، سال ها به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی 
کشورهای همسایه شناخته می شد. ســجاد نژاد،  فروشگاه زنجیره ای 
الستهالکیه با ۶00 شعبه در سراسر ســوریه را مهم ترین تامین کننده 
کاال و اقالم مصرفی ســوری ها عنوان کرد و گفت: سیاست جدید دولت 
سوریه تنظیم بازار و تامین کاالهای اساسی است و فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان می توانند از ظرفیت این فروشگاه زنجیره ای برای فروش کاالهای 
مصرفی استفاده کنند. وی تولید مشترک بین تولیدکنندگان اصفهان و 
سوریه را یکی از فرصت های همکاری دو کشور برشمرد و گفت: تولیدات 

مشترک ایران و سوریه که در خاک این کشور تولید می شود می تواند به 
کشورهای عربی بدون تعرفه صادر شود. 

رویکرد اتاق بازرگانی،تمرکز بر بازارهای هدف صادراتی است
 مسعود گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز  در این همایش 
گفت: حضور ایران در تحوالت منطقه ای به خصوص کشــورهایی که از 
نظر نگرش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نزدیک به ایران هستند، فرصت 
خوبی برای بازرگانان و فعاالن اقتصادی برای توسعه روابط اقتصادی با این 
کشورهاســت. وی، رویکرد اتاق بازرگانی دوره نهم را تمرکز بر بازارهای 
هدف صادراتی عنوان کرد و گفت: کشور سوریه یکی از کشورهای نزدیک 
به ایران است که می تواند به عنوان شریک تجاری بلندمدتی شناخته شود. 
گلشیرازی، یکی از وظایف مهم کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
را توســعه صادرات فعاالن اقتصادی برشمرد و گفت: بازار سوریه یکی از 
بازارهای مهمی است که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. 
احمد پزنده، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان هم در ادامه  
این جلسه گفت: تولیدکنندگان اســتان اصفهان می توانند در بازسازی 
سوریه نقش موثری ایفا کنند. وی از رایزنی برای راه اندازی خط هوایی 
بین دمشق و اصفهان خبر داد و گفت: حمل و نقل هوایی یکی از مهم ترین 

ابزارهای توسعه تجارت بین سوریه و اصفهان است.

رایزن بازرگانی ایران در سوریه:

فعاالن اقتصادی استان اصفهان  شعبه ای از شرکت شان را در سوریه به ثبت برسانند

سهم ۶ درصدی استان اصفهان در تولید انرژی های تجدیدپذیر
دبیر نخستین نشست انرژی های تجدیدپذیر استان اصفهان گفت: این استان در تولید انرژی های تجدیدپذیر 
کشور سهمی ۶ درصدی داشته است. سیدحامد زنجانی زاده با بیان اینکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به 
خصوص در یک سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ارز و مالیات رشد چشمگیری نداشته است افزود: کاهش 
مهاجرت به شهرها و اشتغال زایی، توجه بیشتر به محیط زیست، استفاده از نیروگاه های غیرمتمرکز و پدافند 
غیرعامل از اهداف برپایی این نشست و به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر است. وی افزود: بررسی مشکالت 
پیش روی استفاده از این صنعت و تشکیل انجمن تسهیل گری امور پیمانکاران و ارتباط گیری با وزارتخانه های 
مربوطه از دستاوردهای نخستین نشست انرژی های تجدید پذیر در استان بوده است. دبیر این نشست ادامه داد: 
اجرای طرح جهاد روشنایی به منظور نصب سامانه های خورشیدی ۵ کیلو واتی که با هدف محرومیت زدایی 

از مناطق محروم  اجرا می شود، از دیگر دستاوردهای این نشست بود.

اختصاص ۵۵ میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری اصفهان
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: امسال بیش از ۵۵ میلیارد تومان 
از سوی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری استان اصفهان اختصاص یافته است. ابوطالب 
امینی با بیان اینکه امسال ۲۸ طرح آبخیزداری و ۵0 طرح مرتع، جنگل و کاداستر در این اداره کل برای اجرا 
تعریف شده اســت، گفت: ۲۵ درصد از ۵۵ میلیارد تومان اعتبارداده شــده به این اداره کل برای حفاظت از 
جنگل ها و مراتع و 7۵ درصد آن نیز برای اجرای طرح های آبخیزداری در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: 
طی سال های گذشته طرح های آبخیزداری با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، تغییرات آب و هوایی، 
مسئله فرسایش خاک و بارندگی های نامتقارن توسعه پیدا کرده اســت. امینی ادامه داد: مطالعات تفصیلی 
حدود دومیلیون هکتار در پنج حوزه در حال اجراست و حدود یک میلیون و ۸00 هزار هکتار نیز با توجه به 

اولویت بندی ها و اعتبارات در دسترس طرح های آبخیزداری قرار دارد.

با حســابدار هوشــمند پیامکی 
دریــک، تراکنش هــای بانکی 
خود را از طریق پیامک مدیریت 
 کنید، برای آن توضیح وارد کنید
 و بر اســاس بانک و تاریخ دسته 
بندی کنید.دریــک، به صورت 
خــودکار پیامک هــای بانکی را 
شناسایی می کند و به شما نمایش 

می دهد. 

حسابدار پیامکی »دریک«

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 طرح جامع نظام مالیاتی
 برای مبارزه با فرار مالیاتی

  طرح جامــع مالیاتی به عنــوان کلیدی ترین 
محور اصالح نظام مالیاتی و بزرگ ترین پروژه 
فناوری اطالعــات در حــوزه اقتصادی مطرح 
اســت. این طرح یــک تغییر رفتــار مبتنی بر 
فناوری اطالعــات و ارتباطات اســت که تمام 
ارکان سازمان شامل ساختار، فرآیندها، تغییر 
قوانیــن و مقررات، فنــاوری و منابع انســانی 
را در برمی گیــرد. طــرح جامــع مالیاتی یک 
پروژه معمولی نیســت. این طرح که با رویکرد 
هوشمندســازی و مکانیزه کــردن روش های 
رسیدگی، تشخیص، حسابرسی و وصول مالیات 
)مالیات الکترونیکی(، در دســت اجراســت، 
نقش قابل توجهــی در کاهش فــرار مالیاتی 
خواهدداشت. طرح جامع مالیاتی از یک طرف 
ارائه خدمــات الکترونیکی و غیــر حضوری به 
مودیان را دنبال می کند و از طرف دیگر بستری 
را فراهم می کند کــه ۸0 درصد اظهارنامه های 
مودیان بدون رسیدگی پذیرفته شوند. این کار 
بر مبنای ارزیابی ریسک مودیان انجام می شود 
یعنی مودیان کم ریسک از گردونه حسابرسی 
مالیاتی خــارج و ۲0 درصد مودیــان مالیاتی 
پر ریســک برای حسابرســی مالیاتی انتخاب 
می شــوند واظهارنامه های منتخب مبتنی بر 
اطالعات دریافتــی از مودیان و ســامانه های 
اطالعاتی سازمان رســیدگی می شوند. با این 
فرآیند با توجه به اینکه مراحل رســیدگی به 
پرونده های مالیاتی به صورت وظیفه ای اســت 
و هر مامــور مالیاتی انجام تنهــا یک بخش از 
فرآیند رسیدگی را بر عهده دارد، اعمال سلیقه 
در رســیدگی به پرونده ها را شــاهد نخواهیم 
بود. همچنین با کاهــش ارتباطات رو در روی 
مودیــان و ممیزیــن، راه های بروز فســاد نیز 

مسدود می شود.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
5/161 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 139760302027004811 مورخ 1397/05/07 محمدرضا زارعی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 611 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283913100 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 186/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139760302027008892 مورخ 1397/09/20 حسن آقاجاني کردآبادي 
فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291301097 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
از اصلي 10279 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/50 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زینت عنایتی .
3- راي شــماره 139760302027008894 مورخ 1397/09/20 زهرا سلماني فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291341161 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از 
اصلي 10279 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/50 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زینت عنایتی .
4- راي شــماره 139760302027008922 مــورخ 1397/09/21 اصغــر ابراهیمي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291328297 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7 
فرعي از اصلي 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139760302027009222 مورخ 1397/09/27 سکینه فاسمي نیک 
آبادي فرزند محمد حســن بشــماره شناســنامه 3411 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5649351236 در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 60/45 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139760302027009224 مورخ 1397/09/27 محمد حسین قاسمي 
فرزند عبدالعلي بشماره شناســنامه 3260 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649349238 
در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 60/45 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
7- راي شــماره 139760302027010493 مورخ 1397/10/23 صفیه یاوري رامشه 
فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 19 صادره از جرقویه علیا بشماره ملي 5649861099 در 
9 سهم از ده سهم ششــدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
279 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/75 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139760302027010497 مورخ 1397/10/23 حسن نوریان رامشه 
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 655 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287493548 در یک 
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
279 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/75 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139760302027011634 مورخ 1397/11/27 سید ابراهیم موسوی 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 1050 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649382417 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 46/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی کشاورز فرزند علی .
10- راي شــماره 139860302027000020 مورخ 1398/01/07 حمیدرضا بریانیان 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 683 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288060521 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 96/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي احمد صالحی بوالیت پدرش حسین.
11- راي شماره 139860302027000022 مورخ 1398/01/07 زهرا آقاجاني کردابادي 
فرزند یداله بشماره شناســنامه 1169 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283987295 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10338 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 156/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمرضا شهبازی .
12- راي شماره 139860302027000075 مورخ 1398/01/11 سعید طحانیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 450 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286963893 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9724 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139860302027000076 مــورخ 1398/01/11 مرضیه پاک زاده 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 4547 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288393423 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9724 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139860302027000157 مورخ 1398/01/18 فروغ اصالني پور 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1550 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286837588 در 
ششدانگ یکباب خانه باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از 
اصلي 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 527/18 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله ابوالحسنی.
15- راي شــماره 139860302027000376 مورخ 1398/01/21 حســین قضاوي 
خوراسگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291280601 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9450 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 211/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین قضاوی خوراسگانی فرزند اکبر.
16- راي شــماره 139860302027000829 مورخ 1398/01/31 وحید مؤذني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 2855 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287196209 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 45080 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 154/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
17- راي شماره 139860302027000855 مورخ 1398/01/31 زهرا بیننده به شناسنامه 
شماره 40244و شماره ملي 1282327534صادره اصفهان فرزند محمد و مرتضی نصوحی 
دهنوی به شناسنامه شماره - و شماره ملي 1272434788صادره اصفهان فرزند علیرضا 
و نجمه نصوحی دهنوی به شناسنامه شماره 11550 و شماره ملي 1292644151صادره 
اصفهان فرزند علیرضا کما فرض اله ) طبق قانون ارث ( در ششدانگ یکباب خانه  احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10236 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
102/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد شهبازی 

فرزند نظرعلی.
18- راي شــماره 139860302027000856 مــورخ 1398/01/31 ســیدقربان قائد 
امیني هاروني فرزند ســیدرمضان بشماره شناســنامه 1966 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 4620474886 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 11729 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 103/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139860302027000956 مورخ 1398/02/03 فاطمه سهیلي مهر 

فرزند حسین بشماره شناسنامه 1836 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291522972 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7186 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139860302027000957 مورخ 1398/02/03 جواد عنایت فرزند 
جواد عنایت بشماره شناســنامه براتعلي صادره از اصفهان بشماره ملي 1291468811 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7186 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139860302027000959 مــورخ 1398/02/03 محبوبه حســن 
زاده گورتي فرزند حســین بشــماره شناســنامه 1227 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1290620520 در یک و بیست و پنج صدم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7186 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 191/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139860302027000961 مــورخ 1398/02/03 اصغــر قضاوي 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 465 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291462554 در یک و هفتاد و پنج صدم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7186 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 191/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139860302027001090 مورخ 1398/02/04 فاطمه رشیدی پزوه 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291281312 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9505 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 144/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد و محمود و سکینه فاطمی ورثه حاجی آقا صدر فاطمی .
24- راي شماره 139860302027001305 مورخ 1398/02/10 مرتضی منصوری فرزند 
برات بشماره شناسنامه 9271 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283794586 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 257 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مرتضی مرکبیان .
25- راي شماره 139860302027001349 مورخ 1398/02/11 رضا امینی خوراسگانی 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291235371 در 
ششدانگ یکباب انبار ضایعات پالســتیکی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9072 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 861/94 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
26- راي شماره 139860302027001354 مورخ 1398/02/11 محمود عطاء قمبواني 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 740 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283576856 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10287 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 122/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ابوالحسن عشاقی .
27- راي شــماره 139860302027001356 مــورخ 1398/02/11 ســکینه خاتون 
یزدي خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291257209 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
28- راي شماره 139860302027001630 مورخ 1398/02/17 پریسا محمدعلي زاده 
ساماني فرزند ناصر بشماره شناسنامه 235 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284740218 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 120/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي امیرقلی بهزاد فرزند شکراهلل.
29- راي شــماره 139860302027001643 مورخ 1398/02/17 محمدرضا مثقالي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 872 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286804760 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 215/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139860302027001646 مورخ 1398/02/17 محمدابراهیم حدادي 
فرزند محمدکریم بشماره شناسنامه 434 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285677110 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/10 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شــماره 139860302027001900 مــورخ 1398/02/21 اصغر علی باالئی  
چریانی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 17767 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283879875 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 70/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي زهرا خانم ارباب زاده اصفهانی.
32- راي شماره 139860302027002081 مورخ 1397/05/08 غالمحسین میرحیدري 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649643288 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218/17 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
33- راي شماره 139860302027002093 مورخ 1398/02/24 طاهره کرمي حسن 
آبادي فرزند خلیل بشماره شناسنامه 2267 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649414343 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 67/54 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
34- راي شــماره 139860302027002224 مورخ 1398/02/29 جواد شــاهزیدي 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1287  صادره از اصفهان بشماره ملي 1287666469  در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43 فرعي 
از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 269/13 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139860302027002266 مورخ 1398/02/29 شهناز حیدري فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5640031891 در چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 150 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شماره 139860302027002269 مورخ 1398/02/29 محمد نوریان رامشه 
فرزند بدیع اله بشماره شناسنامه 1  صادره از جرقویه علیا بشماره ملي 5649882711 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
150 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/42 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139860302027002303 مورخ 1398/02/30 مجید زماني فرزند 
قربانعلي  بشماره شناسنامه 6  صادره از اصفهان بشماره ملي 1291723285 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 97/43 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد 

صالحی قلعه ناظری فرزند حسین .
38- راي شــماره 139860302027002304 مورخ 1398/02/30 صدیقه عرب بیگی 
فرزند حسن  بشماره شناســنامه 48  صادره از تیران  بشــماره ملي 5499347298  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10354 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 180/83 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139860302027002343 مورخ 1398/02/30 طاهره معتمدي محمد 
آبادي فرزند محمد ابراهیم بشماره شناســنامه 22071  صادره از نجف آباد بشماره ملي 
1090218621  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/90 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139860302027002344 مورخ 1398/02/30 عبدالعلي مهدویان 
فرزند حسینعلي  بشماره شناسنامه 214  صادره از نجف آباد بشماره ملي 1090884591 

در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/90 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
41- راي شــماره 139860302027002537 مورخ 1398/03/05 محســن عابدیني 
خوراســگاني فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 12134 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283823233 در ششــدانگ یکباب کارگاه صافکاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7511 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 314/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
42- راي شماره 139860302027002914 مورخ 1398/03/19 علی اکبر تاکی بوانی 
فرزند عباسعلي بشــماره شناسنامه 0 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1190068184 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین سازش بوزانی.
43- راي شــماره 139860302027002930 مورخ 1398/03/19 مریم امینی پزوهء 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 760 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291454772 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شرکت قند .
44- راي شــماره 139860302027002933 مورخ 1398/03/19 علی بهرامی فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 1371 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287786571 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 113/72 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي هادی فرحناکیان.
45- راي شماره 139860302027002950 مورخ 1398/03/20 سهراب موقن فرزند 
سیدحمید بشماره شناسنامه 28 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339780751 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي از اصلي 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 44/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139860302027002980 مورخ 1398/03/20 اکرم محمودي فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 17 صادره از ازنا بشماره ملي 4849752421 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 118/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین 

کشاورز.
47- راي شماره 139860302027003048 مورخ 1398/03/21 علیرضا صادقی فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 22 صادره از کاشان بشماره ملي 1261930576 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي یداله زارعی فرزند احمد.
48- راي شــماره 139860302027003049 مورخ 1398/03/21 ســمیه ســادات 
میرحسیني فرزند سیدمحمد بشــماره شناسنامه 2464 صادره از کاشــان بشماره ملي 
1262053005 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 158/93 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله زارعی فرزند احمد.
49- راي شماره 139860302027003055 مورخ 1398/03/22 سید محسن نوري زاده 
فرزند سید جواد بشماره شناسنامه 34193 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282268058 
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.
50- راي شــماره 139860302027003064 مورخ 1398/03/22 امیــر امینی پزوه 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 949 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291561579 در 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي فاطمه بیگم سیچانی پزوه .
51- راي شماره 139860302027003073 مورخ 1398/03/23 اسفندیار احمدی فرزند 
نصیر بشماره شناسنامه 102 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199740969 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12050 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 237/59 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فاطمه صغری کاجی.
52- راي شماره 139860302027003076 مورخ 1398/03/23 علیرضا قضاوي فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 15881 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283860341 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5845 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 130/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله اعتباریان.
53- راي شماره 139860302027003157 مورخ 1398/03/25 علی پادگانه فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659592041 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 154/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139860302027003177 مورخ 1398/03/26 اکبر صادقی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3062 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283617285 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9485 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 145/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد برکت و عبدالعلی فاطمی .
55- راي شــماره 139860302027003224 مورخ 1398/03/28 حسین  ابراهیمیان 
فرزند علي بشماره شناســنامه 183 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291419551 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6145 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 196/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد رضا دانش پناه.
56- راي شماره 139860302027003225 مورخ 1398/03/28 مرتضي خالق زادگان 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 244 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286444772 در 
18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان  احداثي  پالک 10992 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 373/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
57- راي شــماره 139860302027003231 مورخ 1398/03/28 عزت خالق زادگان 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 708 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286326631 در 
9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان  پالک 10992 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 373/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
58- راي شماره 139860302027003239 مورخ 1398/03/28 عصمت خالق زادگان 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286404924 در 
9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان  پالک 10992 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 373/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
59- راي شماره 139860302027003243 مورخ 1398/03/28 حسین خالق زادگان 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 569 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286380510 در 
18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب ساختمان  پالک 10992 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 373/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
60- راي شماره 139860302027003246 مورخ 1398/03/28 عباسعلي خالق زادگان 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 752 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286293138 در 
18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان پالک 10992 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 373/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
61- راي شــماره 139860302027003398 مــورخ 1398/04/01 محمود ابراهیمي 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 7895 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293443964 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9749 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/43 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی قادری خوراسگانی.

62- راي شماره 139860302027003503 مورخ 1398/04/03 شیرزاد جباری فرزند 
جمشید بشماره شناسنامه 231 صادره از لردگان بشماره ملي 4668855758 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12658 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 154/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمحسین سازش فرزند جعفر.
63- راي شــماره 139860302027003506 مورخ 1398/04/03 احمد شفیعي نیک 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 376 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291384261 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 182/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شمسی جان جعفری فرزند عباس.
64- راي شــماره 139860302027003691 مورخ 1398/04/05 محمدعلي حجتي 
فرد فرزند حسن بشماره شناسنامه 280 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286388929 در 
ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 492/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139860302027003692 مورخ 1398/04/05 محمدرضا حجتي فرد 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1932 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287101828 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 540/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

66- راي شــماره 139860302027003693 مورخ 1398/04/05 محمدعلي حجتي 
فرد فرزند حسن بشماره شناسنامه 280 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286388929 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 540/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

67- راي شماره 139860302027003694 مورخ 1398/04/05 حمیدرضا حجتي فرد 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270405675 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 540/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

68- راي شماره 139860302027003727 مورخ 1398/04/06 علی قرطاسي پائین 
دروازه فرزند حسین بشماره شناسنامه 419 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286623502 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4466 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/07 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب .
69- راي شماره 139860302027003831 مورخ 1398/04/10 مهین گلچین کاشاني 
فرزند جعفر بشماره شناســنامه 639 صادره از کاشان بشــماره ملي 1261655291 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اصغر ابراهیمیان فرزند عباس.
70- راي شــماره 139860302027003834 مورخ 1398/04/10 یداهلل طالبی انارکی  
فرزند علي بشماره شناسنامه 37 صادره از نائین بشماره ملي 1249886678 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 83/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمود اخالقی بوزانی .
71- راي شماره 139860302027003840 مورخ 1398/04/10 حسین اسدی هفدانی 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291654763 در 
ششدانگ یکباب خانه و سه باب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220/11 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباسعلی کشاورز فرزند علی.
72- راي شــماره 139860302027003841 مورخ 1398/04/10 ثمیره مســماریان 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 49458 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282415867 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 10408 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219 مترمربــع. خریداري 
 مع الواســطه بصــورت عــادي از مالک رســمي غالمحســین حیدری ســنجوانمره 

فرزند رجبعلی.
73- راي شماره 139860302027003843 مورخ 1398/04/10 محمدباقر قاسمي فرزند 
خیراهلل بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291069836 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غالمحسین حیدری سنجوانمره فرزند رجبعلی.
74- راي شــماره 139860302027003854 مــورخ 1398/04/10 ســید حســن 
اعظمی فرزند ســید مرتضي بشــماره شناســنامه 31860 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1282246471 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمیــن پــالک 9166 فرعــي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 91 مترمربــع. خریــداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي

 صادق شمس سوالری .
75- راي شماره 139860302027003857 مورخ 1398/04/10 جواد یخچالي فرد فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 55672 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281653748 در ششدانگ 
یکباب خانه و چهار باب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3472 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 325/45 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله یخچالی فرد فرزند رضا.
76- راي شماره 139860302027003874 مورخ 1398/04/10 محمد کوهستانی فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288532075 در ششدانگ 
يکباب کارگاه بلوک زنی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 6250 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مسعود اعتباری.
77- راي شماره 139860302027003881 مورخ 1398/04/11 مهدی اکبريان فرزند 
عبدالکريم بشماره شناســنامه 3667 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289721051 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/30 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
78- راي شــماره 139860302027003885 مــورخ 1398/04/11 رضــا احمــدي 
شــاپورآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 3573 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287045146 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 5029 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

98/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
79- راي شــماره 139860302027003886 مــورخ 1398/04/11 فاطمه محبوبيان 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1861 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287134645 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
5029 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/85 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
80- راي شماره 139860302027003887 مورخ 1398/04/11 عباس ابراهيمي مزرعه 
نوي فرزند رضا بشماره شناسنامه 2974 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5658870046 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
11322 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 282/57 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
81- راي شماره 139860302027003888 مورخ 1398/04/11 صديقه مومني  فرزند 
فرج اله بشماره شناسنامه 1129 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5658971314 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11322 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/57 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
82- راي شــماره 139860302027003892 مورخ 1398/04/11 براتعلی چنگانيان 
خوراســگاني فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 142 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291215492 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6679 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105/70 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عزت آقا کرکوئی خوراسگانی فرزند 

علی.
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83- راي شــماره 139860302027003893 مــورخ 1398/04/11 صديقه چنگانيان 
خوراســگاني فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 7076 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772541 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6679 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105/70 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عزت آقا کرکوئی خوراسگانی فرزند 

علی.
84- راي شــماره 139860302027003895 مورخ 1398/04/11 ســياوش يزدانيان 
فرزند فريدون بشماره شناســنامه 1392 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285617924 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/02 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139860302027003897 مورخ 1398/04/11 مهدي يزدانيان فرزند 
فريدون بشماره شناســنامه 1719 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287849431 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1567 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 230/02 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139860302027003899 مــورخ 1398/04/11 مهــدي نظيفي 
گنجه فرزند محمود بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1273592158 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 146/38 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
87- راي شــماره 139860302027003901 مــورخ 1398/04/11 مهــداد نظيفي 
گنجه فرزند محمود بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1275058337 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 146/38 مترمربــع. خريداري 

طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139860302027003904 مورخ 1398/04/11 شيدا قانونی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1014 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286749158 در سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
 13115 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 154/81 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
89- راي شماره 139860302027003906 مورخ 1398/04/11 سيدمحسن محمديان 
اصفهاني فرزند سيدحســن بشــماره شناســنامه 1139 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282758934 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 13115 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/81 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
90- راي شــماره 139860302027003909 مــورخ 1398/04/11 براتعلي محمدي 
خوراســگاني فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 66 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291198822 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 6626 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/67 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
91- راي شــماره 139860302027003911 مــورخ 1398/04/11 اقــدس عطائی 
خوراســگانی فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 111 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291242414 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6626 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 195/67 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
92- راي شــماره 139860302027003938 مــورخ 1398/04/12 عصمت حمامي 
خوراسگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 7462 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283776413 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9739 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 398/19 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عفت حمامی خوراسگانی.
93- راي شــماره 139860302027003940 مورخ 1398/04/12 غالمرضا پيشــگر 
فرزند علي رضا بشماره شناسنامه 1204 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284891836 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 178/17 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسين عبدی نيان اصفهانی فرزند يداله.
94- راي شــماره 139860302027004060 مــورخ 1398/04/15 غالمحســين 
جمشيدی حسن آبادی فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از جرقويه بشماره ملي 
5649834547 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
76 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 302/34 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نادر و نرگس دافعيان و مهرداد دافعيان 

و بانو فخرالسادات صالحی ابری.
95- راي شماره 139860302027004206 مورخ 1398/04/18 محمد ميرحيدری فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649657981 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 223/28 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
96- راي شماره 139860302027004293 مورخ 1398/04/23 عبدالرسول انصاري 
فرزند مهدی بشماره شناســنامه 647 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288782111 در 
ششــدانگ يک قطعه زمين و بناي احداثي احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
12182 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/46 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
97- راي شــماره 139860302027004327 مــورخ 1398/04/23 احمــد جوانمرد 
خوراسگانی فرزند نوروز علي بشــماره شناســنامه 188 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291310169 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
5326 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 253/43 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
98- راي شــماره 139860302027004765 مورخ 1398/05/01 حســين شيروانی 
شهرســتانی فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291253955 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
11840 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/46 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج کريم صيرفيان پور.
99- راي شــماره 139860302027004826 مــورخ 1398/05/02 قدرت اله ناظمي 
هرندي فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 22 صادره از هرند بشماره ملي 5659688314 
در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 224 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت  15/15 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
100- راي اصالحی شــماره 139860302027004301 مورخ 1398/04/23 فاطمه 
سادات کازروني فرزند سيد باقر بشماره شناســنامه 128 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287638937 در ششدانگ يکباب ساختمان تجاری مسکونی احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پــالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 46/73 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي پروانه اعظم ناظری صحيح می باشد 
که در رای شماره 139760302027009297 مورخ 1397/09/28 به اشتباه ثبت شده بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/03

م الف: 560630 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

5/160 شــماره صادره : 1398/42/577897-1398/5/10 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/4370 مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام بهجت فدائی حیدری فرزند 
 قهرمان در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت.

 اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 98/06/23 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 ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 553387 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
5/154 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ 
 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند. 
1- رأی شماره 1170 مورخ 98/04/19 هیأت : آقای ســیداصغر حسینی بیدگلی فرزند 
سیدمهدی شماره شناسنامه 9173 ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت 15.20 مترمربع 
شماره پالک 3216 فرعی از 631 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی عباس توکلی
2- رأی شــماره 1178 و 1179 مــورخ 98/04/20 هیأت : آقای علی اصغر شــبانیان 
بیدگلی فرزند عباسعلی شماره شناســنامه 2099 و خانم مرضیه سادات حسینی اسحق 
آبادی فرزند سیدحســین شــماره شناســنامه 1250283388 )بالمناصفه( ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 160 مترمربع شــماره پالک 980 فرعی از 102 فرعی از پالک 6 
 اصلی واقع در حســین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی 

علی ستاری بیدگلی
3- رأی شــماره 1377 و 1378 مورخ 98/05/03 هیأت : آقای امیرحسین رحمتی فرزند 
نعمت اله شماره شناســنامه 513 و خانم فاطمه ســاوجی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 6190003907 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140 مترمربع شماره 
پالک 981 فرعی از 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی رحمت اله وفادار
4- رأی شــماره 1180 مورخ 98/04/20 هیــأت : آقای محمد خنده رو فرزند ماشــااله 
شــماره شناســنامه 2483 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 150.80 مترمربع شماره 
پــالک 17 فرعــی از 9و10و11و12 فرعی و قســمتی از مشــاعات از پــالک 183 
 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالک رســمی

 شهرداری آران و بیدگل
5- رأی شماره 1380 و 1397 مورخ 98/05/03 و 98/05/05 هیأت : آقای مهدی نگاری 
فرزند محمد شماره شناســنامه 8280 و خانم فهیمه روحله ئی فرزند عبدالمحمد شماره 
شناسنامه 2832 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 123.60 مترمربع شماره پالک 
103 فرعی از 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

. ابتیاعی از مالک رسمی علی مفیدی
6- رأی شــماره 1205 و 1206 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای رضا عابدینی زواره فرزند 
ابراهیم شماره شناســنامه 68 و خانم اقدس چشــم براه بیدگلی فرزند ابوالحسن شماره 
شناسنامه 93 )بالمناصفه( ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 160.75 مترمربع شماره 
پالک 20 فرعی از 6و7 فرعی از پالک 698 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
7- رأی شماره 1182 و 1183 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای مجتبی اسکندرپور بیدگلی 
فرزند مسلم شماره شناسنامه 2019 و خانم محبوبه بقال زاده بیدگلی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 1582 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 84.30 مترمربع شماره پالک 
218 فرعی از 24 فرعی از 972 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی مسلم اسکندرپور بیدگلی 
8- رأی شــماره 1184 و 1185 مــورخ 98/04/20 هیــأت : آقــای مهــرداد 
آزادپــور آرانــی فرزنــد ابوالفضــل شــماره شناســنامه 1332 و خانم مریــم آزادپور 
آرانــی فرزند حبیب الــه شــماره شناســنامه 1250136954 )بالمناصفه( ششــدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 300.70 مترمربع شــماره پالک 1 فرعی از پــالک 2179 اصلی 
 واقــع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی وراث

 حسن آزادپور آرانی
9- رأی شماره 1387 مورخ 98/05/05 هیأت : آقای مهدی سیاری آرانی فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 11073 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 13.80 مترمربع شماره پالک 
11 فرعی از پالک 2198 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی 

از مالکین رسمی وراث محمد قندی آرانی
10- رأی شماره 1388 مورخ 98/05/05 هیأت : آقای مهدی سیاری آرانی فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 11073 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 13.66 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی از 8 فرعی از پالک 2198 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث محمد قندی آرانی
11- رأی شماره 1186 مورخ 98/04/20 هیأت : آقای حمیدرضا ذوالفقاری فرزند حسین 
شماره شناسنامه 12081 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 82 مترمربع شماره پالک 9890 
فرعی از 1080 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . مالک رسمی
12- رأی شماره 1395 و 1396 مورخ 98/05/05 هیأت : آقای محمد عربی آرانی فرزند 
جواد شماره شناسنامه 2052 و خانم ســمیرا کفاش آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
1250189934 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 141.25 مترمربع شماره پالک 
9895 فرعی از 66 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
13- رأی شــماره 1716 مورخ 97/06/17 هیأت : آقای مجید شــبانی زاده آرانی فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 515 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 65.94 مترمربع 
شــماره پالک 3209 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل 
14- رأی شــماره 1192 و 1193 مورخ 98/04/20 هیأت : آقای حسن سعدآبادی آرانی 
فرزند ناصر شماره شناســنامه 1250080061 و خانم فاطمه فردنژاد آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 6190063055 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 121 مترمربع 
شماره پالک 3313 فرعی از 1826 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ناصر سعدآبادی و خانم زهرا 

مهدی
15- رأی شماره 1194 مورخ 98/04/22 هیأت : خانم زهره منصوری آرانی فرزند کریم 
شماره شناسنامه 8773 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 60 مترمربع شماره پالک 3314 
فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از محمد 

داداشی احد از ورثه مالکین رسمی خانم شمسیه داداشی 
16- رأی شماره 1403 مورخ 98/05/06 هیأت : آقای حسین مکارپور آرانی فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 74 ششدانگ انباری بمســاحت 203 مترمربع شماره پالک 3322 
فرعی از 103 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 
ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل و آقایان علی محمد و نعمت اله و حسن 

همگی بذرافشان
17- رأی شــماره 1404 مورخ 98/05/06 هیأت : آقای علی سرکاری آرانی فرزند سیف 
اله شماره شناسنامه 220 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالک 3323 
فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک 

رسمی شهرداری آران و بیدگل 
18- رأی شــماره 1428و1429 مــورخ 98/05/08 هیــأت : آقــای امیر ســعدآبادی 
آرانــی فرزند تقی شــماره شناســنامه 11164 و خانم زهــره عمرانی نــژاد فرزند نبی 
اله شــماره شناســنامه 7 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 175 مترمربع 
شــماره پالک 3324 فرعی از 103 فرعــی از 2638 اصلی واقــع در احمدآباد بخش 3 
 حوزه ثبتــی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی علی محمد و نعمت اله و حســن 

همگی بذرافشان 
19- رأی شماره 1419 مورخ 98/05/07 هیأت : آقای حســن فرزادپور فرزند نعمت اله 
شماره شناسنامه 2199 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 156 مترمربع شماره پالک 3325 
فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث آقای رحمت اله متشکر آرانی 
20- رأی شــماره 1207 و 1208 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای اصغر حداد آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 263 و خانم اعظم بهرامی نژاد آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
248 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 96.50 مترمربع شماره پالک 1975 فرعی 
از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
21- رأی شــماره 1209 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای عقیل منصوری فرد فرزند علی 
اصغر شماره شناسنامه 1299 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 209.85 مترمربع شماره 
پالک 1976 فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر خاری آرانی
22- رأی شــماره 1210 و 1211 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای حســین جعفرآقازاده 
آرانی فرزند عبدالکریم شــماره شناســنامه 388 و خانــم جمیله بشــیری فرزند ناصر 
شــماره شناســنامه 18 )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 192 مترمربع 
شــماره پالک 1977 فرعی از 1311 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت 
 بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالکین رســمی ســیدهالل عباس زاده و 

سیدمحمد عباس زاده
23- رأی شماره 1417 مورخ 98/05/07 هیأت : آقای محمد خادم حضرتی آرانی فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 6190003613 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 143.40 
مترمربع شماره پالک 1979 فرعی از 183 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک رســمی آذرمیدخت خلعتبری احد از 

ورثه محمد خلعت بری
24- رأی شــماره 1169 مــورخ 98/04/19 هیــأت : آقــای عباس نمکــی بیدگلی 
فرزند محمود شــماره شناســنامه 1250041724 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
150.5 مترمربع شــماره پالک 383 فرعــی از 252 فرعی از پــالک 2704 اصلی واقع 
 در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالک رســمی 

شهرداری آران و بیدگل
25- رأی شــماره 1168 مورخ 98/04/19 هیأت : آقای علی اکبر شفیعی فرزند محمد 
شماره شناســنامه 1814 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 351.5 مترمربع شماره پالک 
4166 فرعی از 220 فرعی از پالک 2715 اصلی واقــع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی صاحب و قدرت اله و اسداله و حمیده و فاطمه 

همگی رضاپور
26- رأی شــماره 1166و1167 مورخ 98/04/19 هیــأت : آقای امیــد قنبری فرزند 
مرتضی شــماره شناســنامه 101 و خانم فاطمه اله بخــش ابوزیدآبــادی فرزند رضا 
شــماره شناســنامه 1250086175 )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
208.80 مترمربع شــماره پالک 4167 فرعــی از 3089 فرعی از پــالک 2715 اصلی 
 واقع در ابوزیدآبــاد بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالک رســمی 

حبیب اله رشیدی
27- رأی شــماره 1427 مــورخ 98/05/08 هیــأت : آقــای روح الــه آزادی فرزنــد 
امراله شــماره شناســنامه 3122 ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری بمساحت 188.65 
مترمربع شــماره پالک 4168 فرعــی از 1144 و 1148 فرعی از پــالک 2715 اصلی 
 واقــع در ابوزیدآباد بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی 

خانم نازنین توسلی و آقای عباس ثابتی
28- رأی شــماره 1189 مــورخ 98/04/20 هیــأت : آقــای ایمــان بهــروان فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 2056 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 119.70 مترمربع 
شــماره پالک 6350 فرعی از 213 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان 
 دیمــکار آران بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی

 نعمت اله اکبرزاده 
29- رأی شماره 1188 مورخ 98/04/20 هیأت : آقای عباس خاص فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 595 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 155.60 مترمربع شماره پالک 6351 فرعی 
از 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی
30- رأی شــماره 1187 مورخ 98/04/20 هیــأت : آقای اکبر گندم کار نیاســر فرزند 
حسین شماره شناســنامه 11 ششــدانگ یکباب کارگاه حوض ســازی بمساحت 268 
مترمربع شــماره پالک 6352 فرعــی از 227 فرعــی از پالک 2840 اصلــی واقع در 
 ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 ماشااله خادم بیدگلی
31- رأی شماره 1405 مورخ 98/05/06 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی آرانی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 8063 ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر مغازه بمساحت 
216.01 مترمربع شماره پالک 6356 فرعی از 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی 

متولی بیدگلی
32- رأی شــماره 1416 مورخ 98/05/07 هیأت : آقای رمضانعلی خــرم آبادی آرانی 
فرزند محمدتقی شــماره شناســنامه 8063 ششــدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 
270.16 مترمربع شــماره پالک 6357 فرعی از 418 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
 در ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 مرتضی متولی بیدگلی
33- رأی شــماره 1433 مــورخ 98/05/08 هیــأت : خانم ریحانه معظمــی بیدگلی 
فرزند علی محمد شــماره شناســنامه 92 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 180.86 
مترمربع شــماره پالک 6358 فرعــی از 418 فرعــی از پالک 2840 اصلــی واقع در 
 ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی

 مرتضی متولی بیدگلی
34- رأی شماره 1433 مورخ 98/05/08 هیأت : آقای جواد کشتکار بیدگلی فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 920 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 200.80 مترمربع شماره 
پالک 6359 فرعی از 43 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
35- رأی شــماره 1431 مــورخ 98/05/08 هیــأت : آقــای علی حفیظــی بیدگلی 
فرزنــد خیرالــه شــماره شناســنامه 3297 ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 152 
مترمربع شــماره پالک 6360 فرعــی از 163 فرعــی از پالک 2840 اصلــی واقع در 
 ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی 

شهرداری آران و بیدگل
36- رأی شــماره 1432 مورخ 98/05/08 هیأت : آقای امیرحســین رزاقی زاده آرانی 
فرزند حشمت اله شــماره شناسنامه 232 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 322 مترمربع 
شماره پالک 6361 فرعی از 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 
آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی وراث کریم عمورجبی 

و عذرا اقبالیان
37- رأی شماره 1195 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای گرزعلی محمدی گستری فرزند 
محمدعلی شماره شناسنامه 344 ششدانگ یکبابخانه بمساحت150 مترمربع شماره پالک 
31 فرعی از از پالک 20 اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . 

ابتیاعی از مالک رسمی اشرف باقری
38- رأی شماره 1196و1197 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای نوراله هوشمند نوش آبادی 
فرزند غالم شماره شناسنامه 48 و آقای ناصر هوشــمند نوش آبادی فرزند نوراله شماره 
شناسنامه 196 )بالمناصفه( ششدانگ یکباب ساختمان و مغازه بمساحت 24.5 مترمربع 
شــماره پالک 1815 فرعی از 118 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد 
بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی نوراله هوشمند 

نوش آبادی 
39- رأی شماره 1198و1199 مورخ 98/04/22 هیأت : آقای محمدحسین قرانی نوش 
آبادی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 443 و خانم مریم الســادات میرابوالقاسمی فرزند 
سیدحبیب شماره شناسنامه 85 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع 
شماره پالک 611 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم سلطان رحمانی 
40- رأی شــماره 1203 مورخ 98/04/22 هیــأت : آقای ســید احمدرضا علوی نوش 
آبادی فرزنــد ســیدجواد شــماره شناســنامه 1250137251 ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 180 مترمربــع شــماره پــالک 612 فرعی از پــالک 43 اصلــی واقع در 
 غیاث آباد نــوش آباد بخش 4 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی

 وراث یوسف قدیری 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
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تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/06/03

 م الــف: 558196 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبت اســناد و امالک
 آران و بیدگل

ابالغ رای
5/158 شماره پرونده: 179/98 تاریخ رســیدگی: 98/05/09 مرجع رسیدگی: شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرستان دهاقان، خواهان: بهاره باباجانی دهاقانی به نشانی دهاقان 
ابتدای خیابان معلم پالک 18 با وکالت محسن احمدیان به نشانی دهاقان بلوار گلستان 
خیابان حافظ روبروی دادگستری، خواندگان: 1- حامد محنتی به نشانی مجهول المکان، 
2- محسن ترک زاده به نشانی دهاقان مسکن مهر ویالیی ها خیابان ارغوان فرعی شش 
پالک 2126، خواسته: دســتور موقت، گردشکار: خواهان دادخواســتی به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر شــعبه بتصدی امضا کنندگان ذیل تحت نظر 
قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 
دوم ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص درخواست آقای محســن احمدیان به وکالت از خانم بهاره باباجانی دهاقانی 
به طرفیت آقایان 1- حامد محنتی 2- آقای محســن ترک زاده به خواسته صدور دستور 
موقت مبنی بر توقیف پالک یک دستگاه خودروی تویوتا به شماره انتظامی 438/66 ط 11 
شورا با بررسی موضوع و احراز هویت امر و اینکه متقاضی حسب تصمیم مورخ 98/05/09 
این مرجع تامین الزم به صورت نقد در مهلت سپرده است لذا مستندا به مواد 210 و 319 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب دســتور موقت مبنی بر توقیف پالک 
خودروی مذکور به شــماره 438/66 ط 11 صادر و اعالم می گردد دستور موقت صادره 
پس از تایید رئیس حوزه قضایی و ابالغ به خواندگان قابــل اجرا و توام با اصل دعوا قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان است. م الف:558531 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان
فقدان سند مالکیت

5/159 شــماره صادره: 1398/31/574716- 1398/4/23 نظر به اینکه آقای مصداق 
امین موسی آبادی فرزند حسین به وکالت از آقای حسین امین موسی آبادی فرزند حسن 
با ارائه 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا توسط دفترخانه شماره 149 
بهارستان اصفهان به شماره 14287 مورخ 1398/3/26 و وکالت نامه شماره 25273 مورخ 
1397/5/27 تنظیمی دفترخانه 148 اصفهان گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
ششدانگ پالک شــماره 2 فرعی از 436 اصلی واقع در دهاقان بودجان مزرعه چاریون 
بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 61 دفتر 217 ذیل ثبت 62217 به میزان ششــدانگ 
بنام حسین امین موسی آبادی فرزند حسن ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که به 
علت آتش سوزی مفقود گردیده است. اینک آقای حسین امین موسی آبادی درخواست 
سند مالکیت المثنی نسبت به ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 
120-  اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور )    غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه دهنده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 553575 

اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان 
مفاد آراء

155 /5 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

شماره1398/31/577783-98/5/10 مفاد آراء هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و 
در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي 
آگهي مي شود تا شخص یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از 
تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
نماید و گواهي تقدیم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000129-1398/04/13-  آقای حشمت اله سهرابی 
دهاقانی فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 13/20 متر مربع مجزی شده از 

پالک 2107 فرعی از 121 اصلی که قباًل 985/1 فرعی بوده است واقع در ابنیه دهاقان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/03

م الف:552809  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

156 /5 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

1398/31/577212-98/5/6 مفاد آراء هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي 
ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي 
مي شود تا شخص یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و 
گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000133-1398/04/13-  خانم مریم امینی دهاقانی 
فرزند منوچهر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2892/48 متر مربع پالک 
شــماره 1164 فرعی از 138 اصلی که قباًل 663 و 664 فرعی بوده است واقع در اراضی 
غلغله عطاآباد دهاقان انتقال عادی به رســمی مع الواســطه از طرف نادعلی عطاآبادی 

)مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/03

م الف:550556  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

157 /5 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

1398/31/577078-98/5/5 مفاد آراء هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي 
ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلي آگهي 
مي شود تا شخص یا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و 
گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني 
واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000114-1398/04/13-  حبیب اله معنوی فرزند 
محمود ششدانگ یک واحد دامداری )گوســاله پرواری( به مساحت 2352/91 متر مربع 
مجزی شده از پالک 768 فرعی از 107 اصلی انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف 

حبیب جانقربانی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/03

م الف:548119  زهرا یعقوبي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
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»بیل« مشتری ندارد!
گرث بیل که شش ســال از حضورش در رئال 
می گــذرد  مادریــد 
و در ایــن مــدت 
قهرمانــی   14
رقابت هــای  در 
مختلف با این تیم 
کســب کرده است، 
ظاهرا در برنامه های 
تاکتیکــی زین الدین زیدان جایــی ندارد، به 
طوری که این سرمربی فرانسوی پیش از این 
از احتمال جدایی او از جمع کهکشــانی ها در 
تابستان ســال جاری صحبت کرده بود. طی 
هفته های اخیر، رســانه های مختلف از چند 
باشگاه چینی، تاتنهام و بایرن مونیخ به عنوان 
مشــتریان این بال ولزی یاد کرده اند، اما حاال 
شــبکه رادیویی »esRadio« اســپانیا خبر 
می دهد که هیچ باشگاهی خواهان خرید گرث 
بیل از رئال مادرید نیســت. طبق این گزارش، 
باشگاه تاتنهام نیم نگاهی به بازگرداندن گرث 
بیل به جمع اســپرزها داشــت؛ امــا در ادامه 
ترجیح داد سراغ گزینه های جوان تری برود و 
جیوانی لوسلسو و رایان سسنیون را در نهایت 

به خدمت گرفت.

 نخستین واکنش »لوکاکو« 
بعد از پیوستن به اینتر

روملو لوکاکو سرانجام بعد از کش و قوس های 
زیاد از منچستر یونایتد 
جدا شد. یوونتوس و 
اینتر دو مشتری 
جدی این مهاجم 
بلژیکی بودند؛ اما 
او در نهایت ترجیح 
داد که راهــی اینتر 
شــود. این مهاجم بلژیکی به عقد قــرارداد با 
اینتر واکنــش نشــان داد. او در گفت و گویی 
کوتاه که با سایت باشــگاه اینتر داشت، گفت: 
اینتر تنها باشــگاهی بود که دوست داشتم با 
آن قرارداد امضا کنم و خوشبختانه در نهایت 
هم به خواسته خود رســیدم. من اینجا هستم 
تا اینتــر را به روزهــای اوج برگردانم. قرارداد 
این بازیکن با اینتر ۵ ســاله است و این باشگاه 
ایتالیایی برای خریــد جدید خود ۷۵ میلیون 
پوند پرداخت کرد تــا گران ترین خرید تاریخ 

این باشگاه لقب گیرد.

اصرار یووه؛
پرونده فروش »دیباال« باز است

نشــریه انگلیســی »ایندیپندنت« مدعی شد 
مدیران باشــگاه یوونتوس در تالش هســتند 
تــا پائولو دیبــاال را که 
ظاهرا در برنامه های 
کتیکــی  تا
مائوریتزیو ساری، 
ســرمربی جدید 
یووه جایــی ندارد، 
به پاری ســن ژرمن 
بفروشــند تا تراز مالی خود را در جهت رعایت 
قوانین بــازی جوانمردانه مالــی یوفا به تعادل 
برسانند. دیباال در این تابستان بحث معاوضه اش 
با روملو لوکاکو توسط دو باشــگاه یوونتوس و 
منچستریونایتد مطرح بود؛ اما در نهایت تن به 
این انتقال نداد. در ادامه شایعه پیوستن اش به 
تاتنهام مطرح شد که با بسته شدن پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی در انگلیس، این انتقال هم 
منتفی شد. رسانه های ایتالیایی خبر می دهند 
که مهاجم آرژانتینی یوونتوس هم از نحوه رفتار 
مدیران این باشگاه بابت قرار دادن وی در لیست 

فروش یوونتوس، عصبانی است.

ابهام در ادامه تالش بایرن 
برای جذب »لروی سانه«

روزپنجشنبه اعالم شد »سانه« که در جریان 
دیدار کامیونتی شیلد 
بیــن لیورپــول و 
ســیتی مصدوم 
شــده، از ناحیه 
ربــاط صلیبــی 
زانوی پای راســت 
مشکل شدیدی پیدا 
کرده و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. در 
طول پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی، بایرن 
تالش زیادی برای جذب ســانه انجام داد ولی 
منچسترســیتی تا این لحظه با ایــن انتقال 
موافقت نکرده است. اینکه آیا بایرن با شرایط 
جدید حاضر است همچنان برای جذب سانه 
تالش کند یا نه معلوم نیســت و مدیر ورزشی 
ایــن باشــگاه، حمیدزیچ هــم می گوید فعال 
 زمان مناسبی برای صحبت کردن در این باره 

نیست.

پاداش به ذوبی ها در صورت برد مقابل االتحاد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

با تصمیم مصطفی دنیزلی ســرمربی تیم فوتبــال تراکتور، محمد 
مســلمی پور مدافع جوان و تازه وارد تیم تراکتــور از این تیم کنار 
گذاشته شد و قرار است این بازیکن به تیم ماشین سازی انتقال یابد. 
مسلمی پور که عضو تیم امید ایران است، در فصل نقل و انتقاالت از 
سپاهان راهی تراکتور شــد، اما در تمرینات سرخ پوشان نتوانست 

رضایت دنیزلی را جلب کند.

دنیزلی، مدافع ملی پوش تراکتور را کنار گذاشت

علی کوچ در آســتانه فصل جدید ســوپر لیگ ترکیه با اشاره به 07
فعالیت باشــگاه فنرباغچه در فصل نقل و انتقاالت تابستانی اروپا 
گفت: باورمان بر این است که بازیکنانی همانند اللهیار صیادمنش 
و دیگران با اســتفاده از تجربیات و توانمندی هــای خود باعث 
افزایش کیفی تیم فنرباغچه خواهند شد. می خواهم یک بار دیگر 

ورود آنها را به فنرباغچه ترکیه خوش آمد بگویم.

دفاع رییس فنرباغچه از خرید »صیادمنش«
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 AFC خبری خوش از 
برای حریف ذوب آهن

االتحاد می تواند در دیدار برگشت برابر ذوب آهن 
از دو بازیکن کلیدی خود استفاده کند. االتحاد 
عربستان در دیدار رفت برابر ذوب آهن نتوانست 
از هارون کامارا و جابر عیسی، دو بازیکن کلیدی 

خود بهره بگیرد.
 با توجه به اینکه این دو بازیکن تبعه عربستان 
هستند این شــائبه وجود داشــت که بازیکن 
خارجی به شمار می آیند و نمی توانند االتحاد را 
که چهار بازیکن خارجی در فهرست خود داشت 
همراهی کنند و به همین خاطر دیدار رفت را از 
دست دادند؛ اما کنفدراســیون فوتبال آسیا به 
باشگاه االتحاد اعالم کرده است که می تواند در 
دیدار برگشت برابر ذوب آهن از این دو بازیکن 
خود اســتفاده کند چرا که آنها بــا وجود آنکه 
اصلیتی عربســتانی ندارند؛ اما در این کشور به 
دنیا آمده اند و به همین خاطر ســهمیه بازیکن 

خارجی به شمار نمی آیند.

 علی دایی و پیشنهاد کویت 
که جدی نشد

علی دایــی گفته بود امســال در لیــگ ایران 
مربیگری نمی کند و احتماال به خارج از کشــور 
می رود؛ اما حاال مشــخص شــده او به احتمال 
قوی جایی نمی رود. علــی دایی هم از تیم ملی 
پیشنهاد داشت و هم تراکتور، بعد از حرف های 
شدید اللحن علیه مدیر پیشین سایپا از برنامه 
این تیم ها برای همکاری حذف شد و حاال بی تیم 

مانده است.
 او البته چند پیشنهاد خارجی داشت که آنها هم 
به فرجامی نرسید. یکی پیشنهاد شرق آسیا بود، 
پیشنهادی از تاجیکســتان و البته پیشنهادی 
هم از کویــت. او تیم ملی کویــت را که یکی از 
همبازی های قدیمــی اش در فوتبال کویت به 
او داده بود بیش از ســایر فرصت هایش دوست 
داشت؛ اما در نهایت با گذشت دو ماه همچنان 
مذاکرات پیش نرفته و به نظر می رسد پیشنهاد 
کویت او جدی تر نشده و او به کویت هم نمی رود!

تازه ترین رده بندی تیم های باشگاهی جهان؛
سیِر نزولِی اصفهانی ها

در تازه ترین رده بندی تیم های باشگاهی جهان، 
سبزها و طالیی های زاینده رود، به ترتیب پنج 
و 20 پله سقوط کردند. براســاس اعالم پایگاه 
رتبه بندی باشــگاهی جهان، تیم ذوب آهن با 
دو هزار و ۷91 امتیاز در جایــگاه 2۷3 جهان 
و دوم ایران قرار گرفت؛ این در حالی اســت که 
ســبزهای زاینده رود در رده بندی پیشین، در 
رتبه 268 جهان قرار داشــتند. سپاهان هم با 
هزار و 283 امتیاز و 20 پله ســقوط در مقایسه 
با قبل، در جایگاه ۵۵3 دنیا و چهارم ایران قرار 
دارد. در این رتبه بندی تیم پرســپولیس با سه 
هزار و 4۵4 امتیاز در رده 194 جهان و بهترین 
تیم ایران است و استقالل تهران هم با دو هزار و 
۵2۵ امتیاز در رتبه 30۵ جهان قرار دارد. آبی ها 

در بین تیم های ایرانی سوم هستند.

در حاشیه

سهراب مرادی در انتظار 
تزریق داروی آمریکایی

ســهراب مرادی که به دلیل آســیب دیدگی از 
ناحیه دیســک کمر در ماه های گذشته راهی 
آلمان شــده بود، این بار به دلیل مصدومیت از 
ناحیه شانه بار دیگر به آلمان رفت تا در کلینیک 
پزشکی هانوفر زیر نظر دکتر امینی، تحت درمان 
قرار بگیرد. با نظر دکتر امینی و تیم همراهش، 
مرادی نیاز به یــک داروی تزریقی دارد که این 

دارو بایــد از آمریکا تهیه شــود. ظاهرا 
داروی یادشده در روزهای آینده برای 
تزریق به هانوفر خواهد رســید. هنوز 

زمان بازگشت سهراب 
مــرادی بــه ایران 
مشخص نشده است.

منهای فوتبال

هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان به مناسبت 
فرا رســیدن روز خبرنگار با برگزاری مراســمی از 
خبرنگاران ورزشــی تقدیر به عمــل آورد. در این 
مراســم که در آکادمی علوم ورزشی لوافان برگزار 
شد، جمعی از پیشکسوتان عرصه خبرنگاری ورزشی 
حضور داشتند، هم چنین تست و معاینات سالمت و 
پزشکی توسط پرسنل آکادمی علوم ورزشی لوافان از 
خبرنگاران گرفته شد.رییس هیئت پزشکی ورزشی 
استان اصفهان در این مراسم اظهار داشت: مسئولیت 
ما در زمینه های پشتیبانی، ورزش همگانی و سالمت 
جامعه است و از آنجایی که رسالت خبرنگاران نیز 
ترویج و اطالع رسانی ورزش است، اهداف مشترکی 
وجود دارد و از همین رو باید بــا کمک یکدیگر به 

توسعه ورزش در استان اصفهان بپردازیم.
احمد باقری مقدم افزود: اصحاب رســانه با صداقت 
کار و رسالت خود را انجام می دهند و بحث سالمت 
آن ها برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است و تالش 
می کنیم تا در زمینه سالمت خبرنگاران عکاسان و 
دیگر فعاالن رسانه فعال باشیم و به همین خاطر در 
مرحله اول برنامه ارزیابی سالمت فعاالن رسانه در 
حوزه ورزش را اجرایی کردیم. وی در پایان عنوان 
کرد: امیدوار هستیم در چندین نوبت در طول سال 
برنامه معاینات پزشکی و سالمت را داشته باشیم تا 

پرونده سالمت اصحاب رسانه تشکیل شود.
در آکادمی لوافان نگاه ویژه ای به توسعه 

ورزش قهرمانی و همگانی داریم
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان نیز در 
این مراسم اظهار داشت: بازرسی باشگاه ها و خدمات 
بیمه ای از اموری اســت که در دســتور کار هیئت 
پزشکی ورزشی اســتان اصفهان قرار دارد. مهدی 
محمدی ادامه داد: معرفی آکادمی علوم ورزشــی 
لوافان موضوعی اســت که از دوســتان رسانه ای 
می خواهیــم آن را عملی کنند، در ایــن آکادمی 
نگاه مان گسترش و آموزش ورزش است که آینده 
آن در کشــور بی نظیر خواهد بــود. وی همچنین 

خاطرنشــان کرد: در این آکادمی نــگاه ویژه ای به 
توسعه ورزش قهرمانی و همگانی داریم و امیدواریم 
خدمات این آکادمی را بتوانیم به همه اهالی ورزش 

استان معرفی کنیم.
باید مردم و شهروندان را با ابعاد مختلف 

ورزش آشنا کنیم
عضو هیئت امنا آکادمی علوم ورزشــی لوافان که 
یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود با بیان اینکه 
امیدوارم در آینده از خبرنگاران بیشــتر و بهتر در 
اطالع رسانی های علمی ورزشی اســتفاده کنیم، 
اظهار کرد: اعتقاد داریم خبرنگاران در رشد و توسعه 
ورزش، نقش بســیار اثر بخشــی دارند.علی لوافان 
افزود: اگر ما بتوانیم فرهنگ ورزش را به درســتی 
اشاعه دهیم، که این مســئله به واسطه تالش شما 
در رســانه ها صورت می گیــرد، می توانیم کارهای 
بزرگی را انجام دهیــم و ورزش ما تغییراتی خواهد 
داشت. متاسفانه در فرهنگ مان به گونه ای جاافتاده 
که نسبت به هر موضوعی منفی گرا باشیم، به جای 
این موضــوع در رفتار، گفتار و نوشــتارمان باید به 
سمت مثبت گرایی حرکت کنیم تا کم کم فرهنگ 

اصیل ورزشــی ترویج پیدا کند. وی ادامه داد: رشد 
و توســعه مثبت گرایی در فرهنگ ورزش همگانی 
و روی آوردن به ورزش باعث می شــود این مسئله 
در ورزش قهرمانی هم اشــاعه پیــدا کند. در بحث 
همگانی باید مردم و شــهروندان را با ابعاد مختلف 
ورزش آشــنا کنیم.عضو هیئت امنا آکادمی علوم 
ورزشی لوافان با اشاره به نقش پررنگ و انکارناپذیر 
رسانه ها گفت: رسانه ها در شناساندن، رشد و توسعه 
ورزش همگانی و قهرمانی و حرفه ای نقش بسیاری 
دارند. آکادمی علوم ورزشــی محمد لوافان، اگر در 
بین اقشار جامعه به ویژه ورزشکاران شناخته شود با 
توجه به رسالتی که دارد، می تواند سرمنشأ تحوالت 
بسیار خوبی در ورزش اســتان و کشور باشد. تمام 
نیازهایی که ورزشــکاران ما دارند در این مجموعه 
وجود دارد؛ از اســتعدادیابی، تغذیه، روان شناسی، 
تمرینات مختلف، درمان آسیب های ورزشی و سایر 
سرویس دهی هایی که ورزشکاران نیاز دارند در این 

مجموعه وجود دارد.
از وضعیت صدور کارت فیزیکی بیمه خارج 

شده ایم

 رییس هیئت پزشــکی ورزشی اســتان اصفهان 
در حاشــیه این مراســم در گفت و گو با خبرنگار 
زاینده رود درباره برنامه های پیش روی این هیئت 
در سال 98 اظهار کرد: هیئت پزشکی ورزشی استان 
سال 9۷ و هم چنین شش ماه اول سال 98 روند رو 
به رشد و مثبتی را داشته است. باقری مقدم افزود: 
کلینیک هیئت که با حضور متخصصین پزشــکی 
ورزشی، متخصصین تغذیه و روان شناسان ورزشی 
برقرار شــده و هم چنین فیزیوتراپــی هیئت که از 
تجهیزات جدید و به روز بهره می گیرد در حال ارائه 
خدمت به ورزشکاران هستند. وی به آکادمی علوم 
ورزشی لوافان نیز اشاره کرد و گفت: این آکادمی به 
عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی شروع به کار کرده 
تا در حوزه علم و تولید علم برای استان و کشور قدم 
بردارد. رییس هیئت پزشکی ورزشی استان با بیان 
اینکه ارائه خدمات بیمه ای ما بهتر شده است، ادامه 
داد: در حال حاضر برگشت هزینه ها برای مصدومان 
راحت تر و سریع تر در حال انجام است وخوشبختانه 
آمار بیمه شــدگان هیئــت که نشــانگر رضایت 
ورزشکاران از این نوع خدمات بیمه ای بوده، در حال 
افزایش است. باقری مقدم درباره راه اندازی سامانه 
آنالین بیمه  ورزشــی نیز گفت: در بحث بیمه ها از 
وضعیت صدور کارت فیزیکی خارج شده ایم و ثبت 
نام ها به صورت روی خط و آنالین درحال انجام است 
و هر ورزشکاری می تواند به راحتی خودش را بیمه 
کرده و نیازی به مراجعه به مرکز خاصی نیست. وی 
ادامه داد: ورزشکاران برای بیمه کردن خود باید به 
قسمت ثبت نام درسایت فدراسیون پزشکی ورزشی 
مراجعه کرده و با پرداخت 20 هزار تومان به مدت 

یک سال از خدمات این نوع بیمه بهره بگیرند.
 رییس هیئت پزشــکی ورزشی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه دیگر در سال 
جاری صدور کارت فیزیکی نخواهیم داشت و همه 
به صورت آنالین خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: 
سامانه ۵000433 ای است که ورزشکاران با ارسال 
کدملی به این ســامانه می توانند مطمئن شوند که 

بیمه شده اند یا نه.

اجرای سیستم آنالین بیمه ورزشی
در گفت و گو با رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان تشریح شد؛

  عکس روز

تبریک دسته جمعی یک تیم به خبرنگاران ایرانی
اعضای تیم ملی جوانان که برای شرکت در تورنمنت کافا، راهی شهر دوشنبه شده اند با در 
دست گرفتن بنری روز خبرنگار را به خبرنگاران ایرانی تبریک گفتند. تیم ملی جوانان در 
این تورنمنت با تیم های ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان بازی خواهد کرد. 
البته قرار بود این تورنمنت همانند رده سنی نوجوانان با حضور 6 تیم برگزار شود که در گام 

آخر تیم قرقیزستان از حضور در این بازی ها انصراف داد.

دلیل انصراف برنتفورد از جذب »قدوس«
سایت »aftonbladet« سوئد خبر داد که تابستان گذشته سامان قدوس، هافبک ایرانی استرشوندس در 
آستانه انتقال به تیم اوئسکای اسپانیا قرار داشت. حتی تصاویری از امضای قراردادش با این تیم اسپانیایی 
هم منتشر شد؛ اما این انتقال از همان ابتدا شکست خورد و قدوس راهی آمیان فرانسه شد و در فصل گذشته 
برای تیم فرانسوی 2۷ بازی انجام داد و 4 گل برای تیمش به ثمر رساند. روز پنجشنبه مطرح شد که قدوس 
با باشگاه برنتفورد انگلیس به توافق نهایی رسیده تا قراردادی 4 ساله به ارزش 81 میلیون کرون سوئد امضا 
کند؛ اما این انتقال متوقف شد چون با توجه به اطالعاتی که به دست ما رسیده باشگاه انگلیسی بعد از متوجه 
شدن قضیه شکایت باشگاه اوئسکا اسپانیا از قدوس به فیفا از این تصمیم منصرف شده است. چون احتمال 

محرومیت قدوس از فیفا می رود و این باشگاه انگلیسی خودش را به خطر نمی اندازد.

»امید ابراهیمی« در مسیر جدایی از االهلی
با اعالم مدیر فنی تیم پرث گلوری استرالیا، شین لوری مدافع این تیم به االهلی امارات خواهد پیوست. االهلی 
که به تازگی اردوی خارجی خود را برای حضور در رقابت های این فصل به اتمام رسانده، از ۵ بازیکن خارجی 
در ترکیب خود بهره می برد. ماتیاس هرناندز بازیکن سابق زسکامسکو، محمد دیامی سنگالی، نبیل الزهر از 
المغرب، امید ابراهیمی از ایران و هرنان از پاراگوئه. دو روزنامه الرایــه و العرب که تیتر اول خود را هم به این 
خرید اختصاص داده در واکنش به این خرید جدید االهلی نوشت که با توجه به تکمیل بودن سهمیه های تیم 
فوتبال االهلی، این مدافع جانشین امید ابراهیمی )سهمیه اسیایی االهلی( می شود. ابراهیمی سال گذشته 
قراردادی دوساله با االهلی امضا کرد و در اولین سال حضور خود عملکرد خوبی داشت. این بازیکن ملی پوش 

در صورت جدایی می تواند یکی از گزینه های جذاب برای نقل و انتقاالت فوتبال ایران باشد.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن وعده داد:

پاداش به ذوبی ها در صورت برد مقابل االتحاد
مدیرعامل کارخانه ذوب آهــن، قبل از عزیمت تیم فوتبال ذوب آهن ایــران به قطر جهت دیدار با 
تیم االتحاد به همراه هیئت مدیره و مدیرعامل باشــگاه در جمع کادر فنــی و بازیکنان تیم حضور 
یافت. منصور یزدی زاده ضمن تشکر از تالش های هیئت مدیره، مدیرعامل و کادر فنی تیم فوتبال 
بزرگساالن و سایر تیم های باشگاه، اخالق مداری را اصل اولیه باشگاه و کارخانه ذوب آهن اصفهان 
دانست و گفت: هرچند نتیجه و برد تیم، برای مردم عزیز ایران، اصفهان و پرسنل شرکت بسیار حائز 
اهمیت است؛ اما ذوب آهن پرچمدار اخالق مداری است و این برند باشگاه و کارخانه است که باید 

در هر شرایطی حفظ شود. 
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن تاکید کرد: مطمئنم تیم ذوب آهــن تمام تالش خود را برای برد در 
این مصاف با االتحاد می کند زیرا ذوب آهن شایســتگی های خود را برای نمایندگی ایران نشــان 

داده است. 
یزدی زاده برای تیم ذوب آهن ایران به عنوان نماینده شایســته ایران و اصفهان در دیدار پیش رو 
و مجموعه باشــگاه در تمامی مســابقات آرزوی موفقیت کــرد و گفت: ما از هیــچ حمایتی دریغ 
نمی کنیم. در پایان جلســه مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اعالم کرد کــه در صورت برد تیم ذوب 
آهن ایران مقابل االتحاد عربســتان بــه این تیم پاداش پرداخت خواهد شــد. تیــم فوتبال ذوب 
آهن در دیــدار رفت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل االتحــاد با نتیجه یک 
بر 2 شکســت خورد. بازی برگشــت دو تیم روز دوشــنبه در قطر برگزار می شــود. ذوبی ها تنها 
نماینده باقی مانده ایــران در ایــن دوره از رقابت های فصل لیگ قهرمانان آســیا هســتند که با 
 صدرنشینی در مرحله گروهی، مجوز حضور در مرحله یک هشــتم نهایی این مسابقات را به دست 

آوردند.

سمیه مصور
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دولتهایمتخاصمدرموضعضعفدربرابرایرانقرارگرفتهاند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

کتابخانه های کودک و 
 نوجوان شهر میزبان طرح

»شهر بیدار«
 طرح »شهر بیدار« با هدف افزایش سرانه مطالعه 
و ترویج فرهنگ مطالعه بین کودکان و نوجوانان 
برگزار می شــود. طیبه فاطمی، رییس اداره امور 
کتابخانه های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: برنامه شهر بیدار با 
همکاری مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان و 
اداره امور کتابخانه های سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان از یک شهریور ماه 
برگزار می شود. وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام در 
این برنامه از 12 مرداد شروع شده و تا 22 مردادماه 
است، گفت: شــهر بیدار با هدف افزایش سرانه 
مطالعه و ترویج فرهنــگ مطالعه بین کودکان و 
نوجوانانی که در آینده سیاســتگذاران شهری و 

فرهنگی هستند، برگزار می شود.

اعالم برنامه های بخش بین الملل 
فیلم کودکان و نوجوانان

7 کارگاه تخصصی با حضور مدرســان خارجی 
در بخش »بین الملل« ســی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار 
می شــود. »کودکان طرفدار چه نوع ســینمایی 
هســتند؟« مدرس: لوته سوندســن از کشــور 
دانمارک،» سینمای کودک معاصر ایران با تاکید 
بر سینمای عباس کیارستمی و مجید مجیدی«، 
مدرس: آنوش بابایان از کشــور ارمنستان،» بازار 
فیلم کن، بازار فیلم برلیناله، چگونه فیلم خود را 
در بازارهای جهانــی عرضه کنیم؟« مدرس: مود 
آمسون از کشور فرانسه و با حضور مدیر بازار کن، 
یانا ولف، »چگونه می توانید یک انیمیشن کوتاه 
خود آموخته بســازید؟« مدرس: الکساندر آتانه 
از کشور فرانسه، »ســینمای واقعیت مجازی در 
عصر جدید«، مدرس: یو جانگ هیون از کشــور 
کره جنوبی، »استراتژی های معاصر در نقد فیلم«، 
مدرس: کاترینا دوکورن از کشور آلمان و »سواد 
فیلم برای کودکان«، مدرس: دراگان میلینکوویچ 
از کشور صربستان کارگاه های بخش بین الملل 

جشنواره هستند.

معرفی آثار منتخب بخش 
دانشجویی جشنواره ملی حسنات

بنابر اعالم دبیرخانه هشــتمین جشــنواره ملی 
فیلم کوتاه حســنات اصفهان، برای نخستین بار 
در جشــنواره فیلم کوتاه حســنات آثار منتخب 
دانشجویی در ســه بخش داســتانی، مستند و 
پویانمایی با داوری فریدون خســروی، عزت ا... 
پروازه، عطیه سلطانی و مرحوم مرتضی نیک پایان 
معرفی شدند. بر این اساس گوشت تلخ، نرمش، 
زروان، تیال، چند ثانیه زندگی مشترک، پنج و نیم، 
شاد بازی کن بازیگرو لوپ از آثار منتخب بخش 
داســتانی این دوره هستند. در بخش مستند نیز 
بهای خون، همنوازان و »دوسر برد دو سر باخت« 
از آثار بخش دانشــجویی راه یافته به هشتمین 
دوره جشنواره حسنات معرفی شدند. همچنین 
پالیزار، یک نفس عمیق بکش، بالزی و سفر نیز 

از آثار راه یافته بخش پونمایی هستند.

نماینده ولی فقیه در اصفهان :
 جوانان در انتخاب همسر 

دقت داشته باشند
امام جمعه اصفهــان در خطبه های نماز جمعه این 
هفته اصفهان با اشاره مباحث هفته گذشته پیرامون 
مراقبت اظهار داشت: یکی از مراقبت های مهم در 
زندگی انسان ها، انتخاب رفیق است که شامل افراد 
مختلف از جمله دوست و همسر می شود و باید در 
انتخاب آن ها دقت الزم و کافی را داشته باشید چرا 
که در سرنوشــت هم در دنیا و هم در آخرت تاثیر 
بسزایی دارد. آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد 
افــزود: جوانان امروز باید در انتخاب همســر دقت 
داشته باشند، آن ها باید زنان و مردانی را به همسری 
انتخاب کننــد که به خدا نزدیک شــان می کند به 
طوری که پیامبر )ص( 3 روز پس از ازدواج حضرت 
علی )ع( و حضرت فاطمه )س( از امیرالمومنین )ع( 
پرسیدند فاطمه چگونه است و حضرت جواب دادند 
بهترین همراه و مشوق برای اطاعت خداوند است. وی 
تصریح کرد: دوست خوب و دوست بد هم در وجود 
انسان تاثیر می گذارند، خوی بد و خوب دیگران در 
انسان تاثیر خواهد گذاشت و طبق فرمایش امام علی 
)ع( انسان به مثل خودش تمایل پیدا می کند پس 
باید در انتخاب مثل خودش دقت داشته باشد؛ اما این 
تاثیرگذاری نه تنها در وجود انسان بلکه در حیوانات 

هم وجود دارد. 

جانشین فرمانده کل سپاه:
دولت های متخاصم در موضع 

ضعف دربرابر ایران قرار گرفته اند
جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی شامگاه پنجشنبه در آیین دومین سالگرد 
شهادت شهید محسن حججی و بزرگداشت یاد و 
خاطره ۸3 شهید دفاع مقدس مسجد امام زمان 
)عج( اصفهان در ارتباط با دستاوردهای ۴۰ ساله 
انقالب اسالمی اظهار داشت:به رغم شیطنت های 
دشمنان ما که برای نابودی این انقالب با یکدیگر 
متحد بوده و هستند، با استقامت و پایداری مردم 
مسلمان ایران، انقالب اسالمی با افتخار و اقتدار 
۴۰ سالگی خود را جشن گرفت. عظمت هر ملت 
و حکومت به دســت خداســت و برای رسیدن 
به این عظمت شــروطی را معین کرده که ما در 
طول این ۴۰ ســال تمام و کمال به این شروط 
توجه کرده ایم و خداوند وعــده حقیقی خود را 
که رســیدن به این عظمت است به ما اعطا کرده 
است.  سردار علی فدوی افزود: امروزه برای همه 
جهانیان و به خصوص دشمنان ما روشن شد که 
اقتدار انقالب ما مثال زدنی است و نمی توانند در 
مقابل این انقالب بایستند. دولت های متخاصم 
در موضع ضعف و انفعال قــرار گرفته اند و خود 
نیز به آن معترف هستند. با اینکه به دلیل خوی 
استکباری آنها قادر به بیان چنین ضعفی نیستند، 
اما از اقدامات و رفتارهایشــان مشخص است که 

تاب تحمل در برابر اقتدار انقالب ندارند.

طرح مالیات بر عایدی ســرمایه مسکن از مدت ها 
قبل بر سر زبان ها افتاده و بسیاری از کارشناسان 
معتقدند اجرای این طرح، از نوســان های قیمتی 
شــدید در بازارها جلوگیری می کنــد. همچنین 
مجلــس در نظر دارد با الحاق یک مــاده به قانون 
مالیات های مســتقیم، هر نوع نقل و انتقال قطعی 
زمین و امالک و مســتغالت مســکونی، اداری و 
تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری 
شوند را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کند  این 
در حالی است که نرخ مالیات در سال اول اجرا 5 
درصد بوده و تا ســال چهارم به 2۰ درصد خواهد 
رسید و اعالم شد، معامالت بازار سرمایه مشمول 
مالیات بر عایدی ســرمایه نیســت؛ با این شرایط 
انتظار می رود نقدینگی ســرگردان به سمت بازار 

سرمایه حرکت کند.
در همین راستا زهرا ســعیدی، نماینده مبارکه و 
رییس فراکسیون رســانه و روابط عمومی مجلس 
شورای اسالمی در نشســت مطبوعاتی خود با رد 
ادعاهای مطرح شــده در برخی از رسانه ها درباره 
توقف طرح مالیات بر عایدی ســرمایه مسکن در 
این کمیســیون، گفت: موضوعــات مطروحه در 
برخی از رسانه ها مبنی بر اینکه اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس با طرح CGT مخالفت کرده اند 
به هیچ وجه صحیح نیســت. ســعیدی ادامه داد: 
در نشست کمیســیون اقتصادی مجلس، کلیات 
طرح مالیات بر عایدی مســکن به تصویب رسیده 
و این طرح برای بررســی بیشــتر و کسب نظرات 
11۸ نماینــده به کمیته مالیاتی این کمیســیون 
ارجاع داده شــد تا در نهایت پس از بررسی بیشتر 
و دقیق تر، طرح مذکور بــرای تصویب جزئیات به 

صحن کمیسیون ارسال شود.
مالیات بر عایدی سرمایه، دست دالالن 
کاذب و ســوداگران را کوتاه کرده و به نفع 

مصرف کننده است
سعیدی ادامه داد: من به عنوان طراح اولیه طرح 

مالیات بر عایدی سرمایه 
مســکن اعــالم می کنم 
قتصادی  که کمیسیون ا
مجلس آمادگــی الزم را 
برای دریافــت نظرات و 
دغدغه هــای نمایندگان 
مجلــس و کارشناســان 

دارد. وی تصریح کرد: برخی اعــالم می کنند که 
اجرای قانون مالیات بر عایدی ســرمایه مســکن 
موجب بروز التهاب در بازار مســکن می شود، اما 
به نظر من اگر اجرای این قانــون موجب مقابله با 
دالالن کاذب، سوداگران  و کوتاه کردن دست آنان 
از این حوزه شــده و به نفع مصرف کننده و مردم 

باشد، بسیار مثبت و قابل قبول خواهد بود.
وجود زیرســاخت های الزم برای اجرای 

قانون مالیات بر عایدی مسکن
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به موضوعات 
مطرح شــده درباره مخالفت دولت با طرح مالیات 

بر عایدی مســکن، ادامه 
داد: کمیسیون اقتصادی 
مجلــس در چنــد مــاه 
گذشــته این طــرح را با 
حضور مســئوالن دولتی 
مورد بررسی قرار داد و در 
تمام جلسات، دولت با این 
طرح موافق بود و بارها رییس سازمان امور مالیاتی 
ضمن موافقت بــا این طرح، اعالم کــرده بود که 
زیرســاخت های الزم برای اجرای قانون مالیات بر 
عایدی مسکن وجود دارد. وی ادامه داد: متاسفانه 
در شرایط کنونی، دولت به دنبال تدوین و ارائه یک 
الیحه کلی و جامع برای موضوع مالیات بر عایدی 
مسکن است و این مسئله موجب شد که مسئوالن 
دولتی طی چند هفته اخیر با طرح مجلس مخالفت 
کنند. سعیدی افزود: به نظر من ارائه الیحه توسط 
دولت برای اعمال سیاســت های مالیاتی در حوزه 
مسکن به عمر مجلس دهم نمی رســد، از این رو 

در طرح مذکور اعالم کرده ایم که طرح مالیات بر 
عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود و پس از آن 
دولت مکلف است ظرف مدت ۶ ماهه الیحه جامع 

را به مجلس ارسال کند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح 
کــرد: مجلس به ویــژه این کمیســیون با قدرت 
بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را انجام داده 
و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک این طرح 

در مجلس به تصویب خواهد رسید.
۲.۵ میلیون واحد مســکونی خالی در 

کشور داریم
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر طبق آمار 
رسمی 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور 
داریم که حدود 5۰۰ هزار واحد مســکونی خالی 
آن در تهران اســت که قانونی بــرای مقابله با این 

واحدهای خالی وجود ندارد.
سعیدی با بیان اینکه اگر از این تعداد نیمی از آنها 
وارد بازار شــود، برای اجاره دادن بین مستاجران 
رقابت می کنند، گفت: اما در حال حاضر این مالکان 
هستند که مشخص می کنند خانه هایشان را اجاره 

بدهند یا خیر.
مالیات بر عایدی مسکن در بیش از ۱۷۰ 

کشور دنیا
نماینده مردم مبارکه با اعــالم اینکه نظرات اغلب 
کارشناسان حوزه مسکن، به ایجاد این پایه مالیاتی 
به ساماندهی بازار مســکن و بهبود مسیر خانه دار 
شدن اقشــار کم درآمد کمک خواهد کرد و با این 
اقدام با توجه بــه کاهش تقاضای اجاره نشــینی، 
اجاره بها نیز کاهــش خواهد یافــت، گفت: الزم 
به ذکر اســت افزایش غیرمنطقی قیمت مســکن 
و التهابــات و نوســانات این بازار در همــه ادوار، 
نمایندگان مجلس را بر آن داشــت تا طرح مهمی 
برای رفع مشکل دیرینه این بخش ارائه کنند. اخذ 
این مالیات در دنیا تجربه ای بیش از 1۰۰ ســاله 
دارد و بیش از 17۰ کشور برای تنظیم بازار امالک 
و مستغالت خود و جلوگیری از نوسانات و افزایش 

جهشی قیمت مسکن، از آن استفاده می کنند.

طرحمالیاتبرعایدیمسکن،راهیبرایکوتاهکردندستسوداگران
  رییس فراکسیون رسانه و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد: 

آموزش نکات ایمنی در »محله های عمودی«
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: در چهارماه نخست سال 
جاری آمار حریق در شهر اصفهان 1۶ درصد و آمار حوادث 1۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش یافته است. محسن گالبی اظهار کرد: افزایش آموزش و فرهنگ سازی ها در کاهش آمار حریق و 
حادثه شهر اصفهان تاثیر بسزایی داشته است. وی از افرایش 31 درصدی میزان آموزش ها در چهار ماهه 
نخست امســال خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی روزهای سه شنبه در مجتمع های مسکونی باالی ۸۰ 
خانوار در قالب طرح »محله های عمودی« کارشناسان واحد آموزش و پیشگیری سازمان نکات ایمنی را 
به شهروندان آموزش می دهند. گالبی خاطرنشــان کرد: در برنامه محله عمودی، آموزش های چگونگی 
اطفای حریق، روش اطالع رسانی حوادث، استفاده از جعبه F و موارد مربوط به آسانسور به صورت تئوری 

و عملی همراه با اجرای برنامه های شاد و موزیکال ویژه تمام گروه های سنی ارائه می شود.

اجرای طرح نذر کار فرهنگی در محالت منطقه ۸
مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان گفت: طرح نذر خیر کار فرهنگی در فرهنگسراهای محالت این 
منطقه اجرا می شود. سیدرســول هاشــمیان اظهار کرد: تمام مراکز منطقه هشت شهرداری اصفهان باید 
حداکثر استفاده از ظرفیت های مراکز و ارگان های مستقر در منطقه را داشته باشند. وی با تاکید بر صرفه 
جویی در مباحث مالی و اســتفاده از انرژی در مراکز فرهنگی، افزود: ایجــاد فضایی برای حضور جوانان و 
نوجوانان در مراکز فرهنگی همراه با رویکرد اخالق محوری به خصوص در کالس های ورزشی و هنری در 
کنار آموزش در این مراکز بسیار ضروری است. مدیر منطقه هشــت شهرداری اصفهان با اشاره به استقرار 
شبکه بهداشت و درمان در این منطقه تصریح کرد: در کنار همکاری و هماهنگی به صورت موازی با شبکه 
بهداشت، بهزیســتی و ارگان های اجتماعی باید از تمامی ظرفیت های تاریخی تفریحی و هیئات مذهبی و 

مساجد منطقه استفاده کرد.

در حال حاضر طبق آمار رسمی ۲.۵ 
میلیون واحد مسکونی خالی در کشور 

داریم که حدود ۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی خالی آن در تهران است

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادی 
از رقبات موقوفات را بشرح ذیل از طریق مزایده کتبی برابر قانون موجر و مستاجر 
مصوب سال 7۶ و آئین نامه اجرائی آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به 

مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید: 
1- یکباب مغازه به مســاحت 32 متر مربع از موقوفه مسجد حمزه سید الشهداء 
واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
2- یکبــاب مغازه به مســاحت 3۰ متــر مربع از موقوفه مســجد حمزه ســید 
الشهدا شــهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۶/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
3- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق)ع( به مســاحت 3۴ متر مربع واقع در 
کوی امام جعفر صادق )ع( جنب مسجد با اجاره ماهیانه 5/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
۴- یکباب مغازه از موقوفه مســجد الصادق )ع( به مساحت 33 متر مربع واقع در 
کوی امام جعفر صادق)ع( جنب مسجد با اجاره ماهیانه ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
5- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق)ع( به مســاحت 35 متر مربع واقع در 
کوی امام جعفر صادق جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۸/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
۶- یکباب منزل مســکونی از موقوفه امامزاده اســحاق واقع در خوراسگان جنب 
امامزاده به مســاحت 5۶ متر مربع با اجــاره ماهیانــه 5/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
7- یکباب مغازه )زیرزمین( از موقوفه احمد لفزوانی به مساحت 1۰5 متر مربع واقع 
در خوراسگان خیابان جی شرقی جنب کانال آب با اجاره ماهیانه 7/5۰۰/۰۰۰ ریال 

و مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
۸- یکباب مغازه از موقوفه مســجد برکت پاچنار واقــع در خیابان حکیم نظامی 
جنب مسجد به مساحت ۴۰ متر مربع با اجاره ماهیانه ۶/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه )ضمنا شغل مغازه همه مشاغل به جز نانوائی(.
9- یک واحد دفتر کار از موقوفه مدرسه صدر به مســاحت ۴1 متر مربع واقع در 
خیابان وحید مجتمع تجــاری امین با اجاره ماهیانــه ۸/7۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
1۰- یکباب مغازه )زیرزمین( از موقوفه مسجد حجت اکبر به مساحت 1۰۰ متر 
مربع واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی نرسیده به ســه راه شیخ مفید با اجاره 

ماهیانه ۴1/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
11- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الفتح به مساحت 5۰ متر مربع واقع در خیابان 
بزرگمهر خ رکن الدوله جنب مســجد با اجاره ماهیانه 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
12- یک واحد دفتر کار از موقوفه مسجد جواد االئمه به مساحت 217 متر مربع 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی جنب مسجد با اجاره ماهیانه 12/5۰۰/۰۰۰ 

ریال و مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
13- یکباب مغازه از موقوفه امامزاده اســحاق به مســاحت 2۴ متر مربع واقع در 
خوراســگان جنب امامزاده اســحاق با اجاره ماهیانه ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
1۴- یک واحد دفتر کار از موقوفه محمد تقی خباز )باغ کماجی( به مساحت 135 
متر مربع واقع در بلوار میرزا کوچک خان با اجــاره ماهیانه 32/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 

مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
15- یکباب مغازه نانوائی از موقوفه مســجد حجت اکبر به مساحت 5۶ متر مربع 
واقع در خ شــیخ صدوق شمالی نرســیده به سه راه شــیخ مفید با اجاره ماهیانه 

15/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
1۶- یکباب دفتر کار از موقوفه مسجد حمزه سید الشهداء به مساحت 25 متر مربع 
واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
17- یکباب دفتر کار از موقوفه مسجد حمزه سید الشــهداء به مساحت 25 متر 
مربع واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۴/5۰۰/۰۰۰ و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
1۸- یک باب دفتر کار از موقوفه مســجد حمزه سید الشهداء به مساحت 25 متر 
مربع واقع در شهرک امیریه جنب مسجد با اجاره ماهیانه ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
19- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سید الشهداء به مساحت ۴3 متر مربع 
واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۸/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
2۰- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سید الشهداء به مساحت 3۰ متر مربع 
واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۶/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
21- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سید الشهداء به مساحت 31 متر مربع 
واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه ۶/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
22- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سید الشهداء به مساحت 1۸ متر مربع 
واقع در شهرک امیریه جنب مســجد با اجاره ماهیانه 5/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
23- یکباب مغازه از موقوفه مسجد ابوالفضل )ع( به مساحت 2۸ متر مربع واقع در 
فلکه ارتش جنب مسجد با اجاره ماهیانه 13/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال ودیعه.
2۴- یکباب دفتر کار از موقوفه مسجد ابوالفضل به مساحت ۴۶ متر مربع واقع در فلکه 
ارتش جنب مسجد با اجاره ماهیانه ۶/5۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.

25- یکباب مغازه از موقوفه مســجد الصادق به مســاحت 31 متر مربع واقع در 
کوی امام جعفر صادق جنب مســجد با اجاره ماهیانه 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.
2۶- یکباب مغازه از موقوفه مدرسه صدر بیشــه عبداله خان به مساحت 37 متر 
مربع واقع در خیابان وحید پاساژ امین با اجاره ماهیانه ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ودیعه.

شروط و تعهدات
1- متقاضیان می بایست تقاضای کتبی خود را بانضمام یک فقره چک تضمینی 
بانک ملی به مبلغ ودیعــه و ضمانت در وجه اداره اوقاف و امــور خیریه ناحیه دو 
شهرستان اصفهان لغایت پایان وقت اداری شنبه مورخ 139۸/۰۶/۰2 به دبیرخانه 
این اداره واقع در خیابان بزرگمهر اول کوی فرهنگیان تحویل و رســید دریافت 

نمایند.
2- کمیســیون مزایده راس ساعت 1۰ صبح روز یکشــنبه مورخ 139۸/۰۶/۰3 

تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد.
3- کمیســیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بر طبق ضوابط مختار 

است و به پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- برنده مزایده موظف است پس از اعالم کمسیون مزایده ظرف مدت یک هفته 
کاری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 
137۶ و آئین نامه اجرائــی آن اقدام نماید. در غیر این صــورت موضوع به منزله 
انصراف تلقی و ضمن ضبط ســپرده به نفع موقوفه برابر مقررات نسبت به تنظیم 

قرارداد با نفر دوم اقدام خواهد شد.
5- سپرده نفر اول در هنگام تنظیم سند اجاره نامه بعنوان ودیعه محسوب و تا پایان 
قرارداد در اداره اوقاف باقی خواهد ماند و سپرده نفر دوم پس از تنظیم سند اجاره 

با نفر اول مزایده مسترد خواهد شد.
۶- هزینه انتشار آگهی مزایده و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

7- در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با موقوفه ندارد.
۸- از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد 

و تادیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
9- مزایده به صورت کتبی برگزار می گردد و حضور شــخص شــرکت کننده در 

مزایده الزامی نمی باشد.
1۰- در خصوص رقبات مســاجد با توجه به موقعیت ملک )درب ورودی مسجد( 
شغل متقاضی صرفاً با تائید نظر اعضاء کمیســیون باید متناسب با فضای ورودی 

مسجد باشد. تلفن تماس:32۶۴۶۰7۸-32۶۴۶۰77

سیدمحمدهادیروحاالمینیعلوی–رئیسادارهاوقافوامورخیریهشهرستاناصفهانناحیه2

آگهیمزایده

مالف:561231

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو

حدیث زاهدی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

استاندار اصفهان در روز خبرنگار میزبان اصحاب رسانه استان  بود؛

نشستی دوستانه با چاشنی وعده ، گالیه و لبخند

ســروقت آمد؛ با لبخند و روی باز. موضوع نشســت، تجلیل 
از خبرنگاران بود اما خب مطابق معمول، مســئوالن بیشتر 
حرف زدند! استاندار از ابتدا تا انتهای جلسه از رییس جمهور 
تعریف و تمجید کرد. در بخشــی از جلسه وقتی می خواست 
از وزیر امور خارجه یاد کند، تعابیر سنگین و خاصی هم برای 
»ظریف« به کار برد که یحتمــل اگر خبرنگاری از »کیهان« 
آنجا حضور داشت، شاکی می شــد که چرا درباره آقای وزیر 

اینچنین مرثیه سرایی می کنیم!
اســتاندار درباره نقش وســایل ارتباط جمعی سخن گفت: 
»وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تغییر باورها 
و اعتالی فرهنگ مردم یــک جامعه دارند. فرهنگ، 
نرم افزار زندگی و زندگی، فرهنگ پویاست و وسیله 
پویایی فرهنگ، رسانه اســت. پس پویایی زندگی و 
فرهنگ بر عهده رسانه هاست؛ چرا که معتقدم فرهنگ 

نرم افزار زندگی است.«
سپس از ســعه صدر دولت گفت، به یاد اظهارنظر چندسال 
پیش رییس جمهور افتادیم: »»خدایا به تــو پناه می برم از 
استبداد رای و عجله در تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی و 
گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می برم از بســتن 
دهان منتقدان و رقیبان.« اما خب به هرحال در دولت روحانی 
هم مثل دولت احمدی نژاد، تعداد شکایات دولت از رسانه ها 
و منتقدین و حتی توقیف روزنامه ها کم نبود! دولت تا همین 
چندروز پیــش »گاندوســازان« را به صالبه کشــیده بود و 
سخنگوی کابینه هنوز هم هرازگاهی در نشست های خبری 

از »گاندو« یاد می کند!
با تمام این تفاسیر اما »عباس رضایی« استاندار اصفهان اصرار 
داشت که دولت تدبیر و امید بســیار صبور و نقدپذیر است: 
»دولت طی سالیان گذشته با توجه به شرایط خاص و 
محدودیت هایی که داشته ثابت کرده است با سعه صدر 

همیشه از نقد منصفانه و غیرمغرضانه استقبال کرده و 
می کند و تاکید همیشگی رییس جمهور شفاف سازی 
هرچه بیشتر و آزادی عمل رسانه ها در چارچوب قانون 
بوده است. مسیری که در دولت دوازدهم با استواری 
پیش خواهد رفت آن است که دولت انتقاد را نه حق 

مردم بلکه وظیفه مردم می داند.«
و باز به یاد برخی الفاظ رییس جمهور افتادیم که در واکنش به 
انتقادات استفاده کرده است: »بی سواد، بی شناسنامه، مزدور، 
کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب بر، 
بی قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه ور در فساد، 
سوءاســتفاده گر، خرابکار، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، 
عصر حجری، هوچی باز، منفی باف، یأس آفرین، ناشکر، باید 

به جهنم بروند«! و...«
حاال البته نه اینکه در دولت قبلی اوضاع خیلی گل و بلبل بود. 
رییس دولت بهار )!( هم ابتداگفتــه بود: »از هیچ روزنامه ای 
شکایت نمی کنیم و حتی شکایات دولتی را پس می گیریم« 
اما نشریات و رسانه های بسته شده در دولت های نهم و دهم، 
لیست بلند باالیی دارد. از سال 84 تا ســال 92 بیش از 50 

نشریه و رسانه، توقیف، لغو مجوز و توبیخ شدند.
خب اســتاندار اصفهان در این نشســت خبری تاکید کرد: 
»ما هم از هیچ خبرنگاری شکایتی نداریم و نخواهیم 
داشت و نسبت به نامهری هایی که به دروغ اخیرا در 
فضای مجازی نسبت به استانداری گفته شد، شکایتی 

نمی کنیم.«

استاندار از رسانه ها و خبرنگاران خواست به جای سیاه نمایی 
و نوشــتن از ســیاهی ها و ناامیدی با »امیــد« و »توکل« از 
دستاوردها بنویسند و به مردم و جامعه »امید« تزریق کنند 
و تاکید کرد که دشمنان ســعی در القای یاس و ناامیدی در 
جامعه دارند و خبرنگاران باید این حربه دشمن را خنثی کنند: 

»به دلیل این که شرایط حاضر کشور زیر هجمه وسیع 
ناعادالنه سیاســی ، اقتصادی و رسانه ای کشورهای 
معاند علیه نظام اســت، لزوم تقویت حفظ استقالل 
میهن اســالمی وظایف ما را در جهت اجرایی کردن 
منویات مقام معظم رهبری و سیاســت دولت بیشتر 
کرده است. دشمنان نظام امروز به جای امیدآفرینی 
به دنبال ایجاد یک فضای یأس هستند و ایجاد یأس از 
گناهان کبیره است، هر شخصی که بذر یأس را در دل 
مردم می کارد و بذر ناامیدی را می افشاند گناه کبیره 
انجام داده است، بنابراین رسانه ها در جهت ایجاد امید 

و توکل برای پیشرفت کشور تالش کنند.«
رضایــی این درخواســت و دســتور را خطاب بــه مدیران 
و دســتگاه ها هم داشــت: »تمامی ادارات دستگاه ها و 
سازمان ها مکلف هســتند که تا نهایت تالش و توان 
خود را برای ارتباط صحیح با مردم و رســانه ها به کار 
ببرند و از تمامی توان برای امیدآفرینی، ایجاد نشاط 
اجتماعی و تبیین اهداف و سیاست های نظام و دولت 

استفاده کنند.«
به طورکلی آقای اســتاندار در کل نشست حتی یک مورد از 
کمبودها و مشکالت نگفت و آن چه توسط رضایی و معاونش 
مطرح شد، همگی از اتفاقات خوب و مثبت و سازنده و رو به 
جلو و عالی حکایت داشت. آن قدر مثبت که باورمان نمی شد 

درباره اصفهان خودمان حرف می زنیم!
عباس رضایی در بخش دیگری از صحبت های خود به مقوله 
مهم »پاســخگو بودن« اشاره کرد به درســتی گفت که این 
فرهنگ هنوز نهادینه نشده است و از اصحاب رسانه و صاحبان 
قلم خواست که در این رابطه قلم فرسایی کنند تا این مسئله به 
منصه ظهور برسد. البته کاش این پاسخگو بودن از استانداری 
و شخص استاندار آغاز شود و رضایی فرصت های رودررویی 
با خبرنگاران و پاسخگو بودن به اصحاب رسانه را بیشتر کند.

یادمان هست استاندار در مراسم معارفه تاکید کرد که نباید 
بی جهت اصفهــان را با آمار و ارقام بــزرگ کنیم و واقعیت، 

حکایت از مشکالت بسیار این استان دارد.
 و حــاال در این نشســت یکــی دو بــاری مطرح کــرد که
  اصفهاِن امروز بــا اصفهانِ  آن روزی که تازه به این اســتان
  آمده بــود، تغییر کــرده و تحوالت مثبتــی رخ داده و یک

 نمونه این تحول در »روان سازی و یکدست شدن مدیران« 
بوده است.

در زمینه »ســرمایه گریز« بودنی که به اصفهان نسبت داده 
می شد نیز اشــاره کرد که نباید مدام به این موضوع دامن زد 
و اگر تکرار شود، حتی اگر یک اداره سرمایه گریز هم نباشد، 
در اثر تلقین مشــکل پیش می آید و در حال حاضر اوضاع در 
این زمینه چندان هم بد نیست: »برای حل این مشکل که 
چرا اجرای قانون در اصفهان 150 درصدی است، ابتدا 
به سراغ شناسایی مدیرانی که بین مردم به سرمایه 
گریزی معروف بودند رفتیم، نیــت این افراد هم این 
نبود که سرمایه از اصفهان بیرون برود، بلکه اعتقاد 
به اجرای کامل قوانین داشتند که آن قوانین استناد 
شــده هم قوانین جنگی و مطابق با زمان حال نبودند 
و صرفا قوانین عادی کشور بود. از آنجایی که در یک 
شرایط جنگی باید با قواعد جنگ پیش رفت از مدیران 
خواسته شد قوانین طبق زمان جنگ اقتصادی و به روز 
تبیین شوند و پررنگ کردن سیاست اقتصاد مقاومتی 
به عنوان یک اصل قرار بگیــرد. در کنار این چندین 
مدیر هم بنا به ضرورت تعویض شــدند و مدیرانی در 
استان روی کار آمدند که دید ملی دارند تا مسئله حل 
مشکل مردم و اکنون روان سازی در این جمع حاکم 

شده است.«
بخش مهمی از سخنان استاندار به مسئله جنگ اقتصادی و 

شرایط خاص کشور و تحریم های استکبار جهانی اختصاص 
داشت.

اما بخش بعدی مراسم پس از پایان سخنان استاندار، پرسش 
و پاسخ بود. نام نویسی برای پرسش که در جلسات اینچنینی 
 معموال عرف اســت، در این نشســت وجود نداشــت. گفته 
شــد تنها تعداد محدودی به نمایندگــی از خبرگزاری ها، 
روزنامه ها و هفته نامه های اســتان انتخاب شده اند تا سوال 

بپرسند!
البته خوشبختانه اســتاندار اجازه داد تا افراد دیگری هم که 
سوال داشتند، پرسش خود را مطرح کنند. رضایی از ابتدای 
جلســه چندباری تاکید کرد که باید به سمیرم برود و خیلی 

نمی تواند بماند.
شکست غول بروکراسی در اصفهان

سید حسن قاضی عســگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان هم در این نشست گفت: بروکراسی اداری 
از جمله مشکالت اساسی در کشور از جمله در اصفهان است 
و برای اینکه بتوانیم بر آن غلبه کنیم، چند سیاست در پیش 

گرفته شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان اضافه 
کرد: برای شکســت غول بروکراســی از طریق اصالح روال 
کاری و کمک گرفتن از دولت الکترونیک، برگزاری جلسات 
هفتگی روزهای یکشنبه استاندار و ســفر به شهرستان ها و 
شهرک های صنعتی اقدام شده اســت. قاضی عسگر افزود: 
سامانه ســام در حال تست اولیه اســت و به زودی رونمایی 
خواهد شــد، این ســامانه فرآیند مجوز گرفتن در اســتان 
را تســهیل می کند، ظرفیت کل 4 هزار فرآیند اســت؛ اما 
تاکنون یک هــزار و 800 فرآینــد در آن بارگذاری شــده 
 که در جلســه هفته آینــده از طریــق مســئوالن مرتبط 

پیگیری می شود.

در میان پرسش و پاسخ ها فرصتی دست داد تا سوال مان را بپرسیم. دو سوال از استاندار مطرح کردیم: 
یکی درباره نامه تشکری که استاندار دی ماه سال گذشــته در خصوص تصویب طرح احیای زاینده 
رود و ساماندهی کمی و کیفی رودخانه کارون بزرگ به رییس جمهور نوشت و رسانه ها از آن با عنوان 
»نامه عجیب« با »»نگارش عجیب« یاد کردند. از استاندار اصفهان پرسیدیم که اگر مسئوالن خودشان 
را خادم مردم می دانند، چه نیازی به اینگونه نامه نگاری هاســت؟ و بهتر است مدیران و مسئوالن به 
جای تقدیر و تشکر از یکدیگر به کار مردم برسند. ضمن اینکه دستورات رییس جمهور تااینجا به نظر 
می رسد بیشتر همان حالت »فرمالیته« و »نمایشی« بودن را داشته و در عمل به کار اصفهان نیامده 
است. گالیه کردیم که دولت ها چه قبل و چه اکنون در حق اصفهان جفا کرده اند و به اسم »برخوردار 
بودن« حق این استان همیشــه معین را نداده اند؛ اما استاندار از دولت تشکر می کند. دولتی که حتی 
بارش های اول سال و پرشدن دریاچه به واسطه این بارندگی ها را هم جزو دستاوردهای خود می داند!

رضایی در پاســخ با لبخند به این حدیث شــریف متوسل شد که »من لم یشــکر المخلوق لم یشکر 

الخالق«. البته در حدیث بودن این کالم هم بحث و نقل وجود دارد و گفته می شــود از فحوای کالم 
معصوم به دست آمده اســت. مانند کالم حضرت رضا )ع( که می فرماید: »کسی که نعمت دهنده از 

مخلوقات را شکرگزار نباشد، شکرگزار خداوند نیز نخواهد بود«.
اما خب به نظر می رســد همین پاســخ هم رگه هایی از همان نامه عجیب با نــگارش عجیب و پر از 
اصطالحات و تعابیر و واژه های ثقیل و سنگین و تمجیدآمیز با چاشــنی »اغراق« را به همراه داشت 
ضمن اینکه مثال استاندار در تکمیل ســخنانش در پاسخ به این سوال هم جالب توجه بود: »شما اگر 

اسنپ بگیرید و راننده شما را به مقصدتان برساند، از او تشکر نمی کنید؟!«
سوال دوم را در پاسخ به سخنان ابتدای جلسه اســتاندار مطرح کردیم؛ با ارجاع به گالیه های آیت ا... 

نوری همدانی که گفته بودند »ما چیز سفید را سیاه نمی بینیم یا سیاه نمی کنیم. وضعیت اقتصاد سیاه 
است و نیازی به سیاه نمایی نیست.« استاندار تاکید داشت که از اقدامات مثبت مدیران هم بنویسیم. 
به یاد سخنان رییس جمهور و وزرا درباره الهام گرفتن از سخت کوشی مردم جنوب شرق آسیا افتادیم 
و گفتیم که بهتر اســت مدیران ما هم مثل مدیران چین و ژاپن کار کننــد و خوب کار کنند تا ما هم 

خوب کارکردن ها را منعکس کنیم.
واقعیتش پاسخ های اســتاندار در این بخش هم حداقل برای ما چنان قانع کننده نبود؛ اما همین که 
با سعه صدر و لبخند پاسخ داد و از »صریح بودن« ســواالت تشکر کرد و البته البه الی صحبت هایش 
چندباری اشاره کرد که می داند وضعیت معیشت مردم خیلی خوب نیست و مردم در تنگنا و سختی 
هستند و حتی اشاره کرد که خودش هم از گرانی ها و وضعیت بازار و گوشت و مرغ و گوجه خبر دارد، 
خوب و قابل اشاره و دلگرم کننده است! واال مســئولی به تازگی گفته است: »نارضایتی مردم برای ما 

یک فرصت است!«

  آیین نامه شورای اطالع رسانی تغییر کرده و طبق آیین نامه جدید رییس شورا به معاونت 
امنیتی سیاسی استاندار و دبیری مدیرکل هم به مدیریت ارشاد استان سپرده شده است. 
در اولین فرصت، هماهنگی جلسه به منظور تشــکیل کارگروه ها صورت خواهد گرفت، 
اگر در آیین نامه گروهی از افراد نیستند با مســئولیت قانونی استانداری بین 3 تا 5 نفر از 

اعضای رسانه هم باید جزو شورا قرار بگیرند.
 )درباره آخرین وضعیت زاینده رود(: تاکنون دو جلسه از شورای عالی آب تشکیل شده، 
جلسه ســتاد احیای زاینده رود در آینده برگزار می شــود و امید داریم تا خبرهای خوبی 

برای مردم داشته باشیم.
 کشاورزان استان درخواســت کشــت بهاره داشــتند که به همین دلیل از وزیر نیرو 

خواستیم جلســه ای در این خصوص برگزار کند که در این جلسه با وجودی که اکثر افراد 
مخالف تامین آب برای کشــت بهاره بودند، بنده با این کار موافق بودم و به همین دلیل و با 
این تعهد که تا اول مهرماه باید 450 میلیون متر مکعب آب برای تامین آب شرب و کشت 

پاییزه پشت سد زاینده رود باشد، آب مورد نیاز کشت بهاره کشاورزان را تامین کردیم.
  من نگرانی از انعکاس ضعف ها و کمبودها ندارم و از اینکه ضعف ها منعکس شود خوشحال 

می شوم زیرا این رسالت بزرگ رسانه هاست، اما معتقدم نقد باید نقد سازنده باشد.

 هیچ بانکی حق ندارد قوانین آن بانک را مالک قرار دهد، بلکه باید مقررات باالدســتی 
سه قوه و قوانین بانک مرکزی را مالک قرار دهد.

  جنگ اقتصادی دولــت را در محدودیت ها و معذوریت قرار داد، در دوره ای هســتیم 
که بیشترین فشــار اقتصادی را مردم و دولت تحمل می کنند؛ اگر قبال آمریکا کشور به 
کشور به دنبال تحریم ایران بود امسال شرکت به شــرکت این کار را می کند و به حدی 
 پررو است که وزیر امور خارجه را تحریم می کند در عین حال درخواست مذاکره با مردم

 را دارد.
 مشــکالت کشــور ما مقطعی اســت و با صبــر و امتنان مــردم و گذشــت آنها حل 

خواهد شد.

پاسخ استاندار به دو سوال خبرنگار »زاینده رود«:

تشکر از رییس جمهور واجب است!

سمیه پارسادوست

گزیده ای از البه الی سخنان استاندار در پاسخ به پرسش اصحاب رسانه؛
اولتیماتوم جدی استاندار به بانک ها
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