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اصفهاِن گران

  وقتی »اشتغال ناشی از گردشگری« و »سطح رفاه«
 اصفهان  را به نزدیکی صدر می برد؛

 معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می گوید 
جاری بودن زاینده رود ، اشتغالزایی به همراه داشته است

آب ، بیکاری را بُرد!
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3 مشکل صنعت کفش تامین مواد اولیه است

رییس اتحادیه کفاشان اصفهان:

7 خاطرات قدیمی ترین میدان چوگان دنیا احیا می شود
 میزبانی میدان نقش جهان از بیش از 400 عنوان بازی؛
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 برگزاری طرح یاوران والیت بسیج دانش آموزی
 استان اصفهان

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( خبر داد:

 سپاهان و ذوب آهن امیدوار
 در شروع لیگ ؛

لطفا قهرمانی! 
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سارا خلیق

میالد پر برکت امام موسی کاظم)ع( مبارک باد

به یاد »رجایی«

به هفته اول شهریورماه رسیدیم؛ هفته ای که به 
نام »دولت« مزین شده است و خب دلیل آن را 
هم احتماال همه می دانند؛ به پاس گرامیداشت 
و به یاد دو دولتمرد بزرگ انقاب اســامی، 

یعنی شهیدان رجایی و باهنر.
شهادت این دو شخصیت تکرارنشدنی که به 
آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت 
را به نام »هفته دولت« در تاریــخ انقاب باز 
کرده اســت. از »رجایی« در تمام ســال های 
پس از انقاب زیاد شــنیدیم. بیش از همه از 
»پاکدستی« و »ساده زیستی« اش گفته شده 
است؛ از تواضع و زحمتکشی معلمی که رییس 
جمهور ایران شــد و بیشــترین حد تاش و 
کوشش را برای خدمت به اهداف انقاب از خود 

نشان داد، تا آنجا که جان خود را سر آن نهاد.
مقام معظم رهبری درباره ویژگی های اخاقی 
شهیدان رجایی و باهنر گفته اند: »شهید باهنر، 
مرد بــی تظاهری بود که هیــچ کس از ظاهر 
آرامش نمی فهمید در باطن و ذهن و اندیشه 
مواج او چه می گذرد. وی یکــی از متفکرین 
و تئوریســین ها و ایدئولوگ های انقاب بود. 
نوشته های زیادی داشت و کتاب های زیادی 
را تنظیم کرده بود. ارتباطات نزدیکی با شهید 
مطهری و شهید بهشتی داشت و هر دوی اینها، 
برای عظمــت فکری و قــدرت تفکر عملی او 
ارزش زیادی قائل بودند. نقش شهید رجایی و 
باهنر در افشا کردن ماهیت لیبرالی و منافقانه 
بنی صدر، بســیار برجســته بود. البته شهید 
رجایی در درجه اول و بعد هم شــهید باهنر 
در این مورد نقش داشتند. شــهید رجایی با 
صبر خود و متانــت و حوصله عظیم و با قبول 
دردها و رنج های قلبی و غیر قابل افشایی که 
داشت، توانستـ  با تعبیر خود منـ  با نرمش 
قهرمانانه ای، بنی صدر خائن را افشا و رسوا کند 

و به زمین بکوبد.«
رجایی، وقتی رای اعتمــاد از مجلس گرفت و 
بر سر کار آمد که مردم از تجربه دولت موقت 
نگران و دلواپس بودند و زمــان زیادی طول 
نکشــید که خدا را شاکر باشــند بابت نعمت 
رییس جمهــوری کــه مثل خودشــان و از 
جنس خودشان بود و عشــق و ایمان به مردم 
ارزانی کرد و چنان خدماتی به مردم و به ویژه 
محرومان و مستضعفان ارائه داد که برکات آن 
هنوز هم در جامعه جاری و ساری است. اصا 
همین که هرکجا نام »رجایــی« می آید، جز 
»ذکر خیر« از او نمی شنویم، مگر کم پاداشی 
است برای مردی که با خدا بود و برای خدا کار 
کرد و خدمتش به خلق خــدا خالصانه بود و 
دنبال جاه و مال و مقام نرفت و پاکدست بود و 
شبیه مردم زمانه خود زندگی کرد و کاخ نشین 
نشد و آقازاده هایش را به خارج نفرستاد و دنبال 
امتیاز و گروکشی و ...نبود و خاصه که »تک« 
بود و چه حیف که چنین گوهری این قدر زود 

از دست ما رفت.
حاال در هفته دولت، بازهم شــاهد بیانیه ها و 
نوشــته ها درباره این هفته خواهیم بود. همه 
درباره لزوم بازگشت به تفکر انقابی رجایی و 
باهنر حرف خواهند زد و »خادم بودن« دولت 
کلیدواژه می شــود. دوباره یــاد دو دولتمرد 
بزرگی زنده می شــود که نبودشــان فقدان 
بزرگی برای جمهوری اسامی بود و راستش 
این روزها آن قدر دولتمردان ما از آن حال و هوا 
و روزها و روزگار انقابی و ساده زیستی امثال 
رجایی دور شــده اند که گاهی فکر می کنیم 
یکی مثل شهید رجایی »افسانه« بوده است! 
حتی خانواده اش هم پس از پدر، راه متفاوتی را 
برگزیدند. نخواستند »ژن خوب« لقب بگیرند 
و از هیچ امتیازی استفاده نکردند. هیچ خبری 
از آنها هیچ کجا نبود و نیســت و از »رجایی« 
بزرگ شعارهای انتخاباتی سال 84 در وصف 
احمدی نژاد و شبیه سازی او به »رجایی زمان« 
را به خاطر داریم و ســکانس غــم انگیز فیلم 
»بادیــگارد« و صحنه ای که »حیــدر« برای 
لحظه ای تصور می کند »شهید رجایی« کنار 
او نشســته و لبخند محوی بر لب دارد. به جز 
اینها، رجایی برای ما نام بزرگی است که البته 
سال هاست در همین اخبار هفته دولت محدود 
و منحصر شده و حســرت می خوریم که چرا 
نبودیم تا در هوای رجایی ها نفس بکشیم. این 
روزها و این سال ها خالی از هوای مردانی چون 

او شده است!

روز گذشته گزارشی از سوی مرکز ایران درخصوص پنج شهر گران ایران منتشر شد که بر اساس آمار 
این مرکز؛ »اصفهان« پس از تهران دومین شــهر گران ایران معرفی شده و شهرهای تهران، اصفهان، 

کرج، مشهد و تبریز، به ترتیب گران ترین شهرهای ایران در حوزه مسکن معرفی شده اند.
تهران به دلیل پایتخت بودن و تمرکز باالی امکانات رتبه نخست را دارد و اصفهان به دلیل اشتغال ناشی 

از گردشگری، همچنین سطح رفاه، شهری گران معرفی شده است.
اصفهان در حالی در رده دوم این رتبه بندی قرار گرفته که تا سه سال پیش، این رتبه به »همدان« تعلق 
داشت. شهری که کمتر کسی تصور می کرد بتواند چنین عنوانی را ازآن خود کند. آن هم در حالی که 
وقتی صحبت از شهرهای گران ایران به ویژه در زمینه قیمت ملک و مسکن می شود، ذهن همه ما به غیر 

از تهران، ناخواسته به سمت کان شهرهایی چون اصفهان، تبریز و مشهد می رود.
افزایش جمعیت و مهاجرت انبوه از سایر شهرها و استان های همجوار به همدان سبب شد تا به گفته 
رییس شورای این شهر، همدان طی 10 سال اخیر با افزایش چشمگیر اجاره بها و قیمت خرید و فروش 

مسکن مواجه شود.
شهریور 97 وقتی مرکز آمار نرخ تورم را به تفکیک استان منتشر کرد، بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اســتان کهگیلویه و بویراحمد با 9.۵ درصد افزایش و کمترین آن هم مربوط به استان مازندران با 

4.0 درصد افزایش بود. اصفهان دراین جدول، در میانه های رو به پایین با نرخ تورم 8/3 قرار داشت.
و حاال »اشتغال ناشی از گردشگری« و »سطح رفاه« دو پارامتری هســتند که اصفهان را به نزدیکی 
صدر جدول گران بودن کشانده اند. اصفهان، سال ها به عنوان قطب صنعت ایران شناخته شده و برخی 
کارشناسان اعتقاد داشته و دارند که باید از دو دهه پیش به جای راه اندازی قطب مصالح ساختمانی، 
این استان به قطب تولید محصوالت دانش بنیان و ایده های استارت آپی تبدیل می شد و یا حداقل حاال  

روی صنعت گردشگری تمرکز کند.
استان اصفهان مراحل نخست را به عنوان قطب نساجی و سپس تولید فوالد گذرانده و در حال حاضر 
مستعد فعالیت های گردشگری اســت، در واقع گسترش صنعت گردشــگری در کشور از نقطه نظر 
اقتصادی دارای آثار و مزایای بسیاری اســت که از جمله مهم ترین مزایای آن گسترش زمینه اشتغال 

است و خوشبختانه استاندار فعلی هم بر گسترش گردشگری در تمام استان تمرکز ویژه ای دارد.
درباره مورد دوم یعنی »سطح رفاه« هم احتماال اصفهان همچنان چوب »برخورداربودن« را می خورد 
واال که به نظر نمی رسد در وانفسای مشکات اقتصادی، رفاه مردم استانی که کشاورزانش در مقطعی 

به نان شب خود هم محتاج شده اند، اینچنین سیر صعودی داشته باشد!

سایه مشکات

سرمقاله

ارتحال عالم مجاهدو فقیه وارســته حضرت آیت ا... شیخ 

عباس رحیمی)ره(، امام جمعه خمینی شهر را به بیت شریف 

و وابستگان تســلیت عرض کرده و   علو درجات و رحمت و 

مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت می نماییم.

روزنامه زاینده رود

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در مورد علل کاهش نرخ بیکاری در اصفهان اظهار داشت: مسائلی مانند جاری بودن 
رودخانه زاینده رود، افزایش کشت و کار به ویژه در شرق اصفهان و رونق گرفتن برخی واحدهای تولیدی و صادرات آنها در کاهش نرخ بیکاری نقش دارد. 
وی با اشاره به بارش های خوب بهار امسال در کشور و سرشاخه های زاینده رود، توضیح داد: این امر باعث جاری ماندن زاینده رود و فعال شدن کامل بخش 

کشاورزی شرق اصفهان شد...

رنا
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 رهبر انقالب در دیدار رییس جمهور و اعضای هیئت دولت:

 توجه کامل مسئوالن به »تولید داخلی« 
»کلید اصلی حل مشکالت موجود« است

حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی صبح دیروز در دیدار رییس جمهور 
و اعضای هیئت دولت، با اشــاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم 
و ضرورت همکاری و هم افزایی قوای ســه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« را دو مسئله مهم کشور 

صفحه   2خواندند و با تأکید بر توجه کامل مسئوالن به »تولید داخلی« به عنوان...
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حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز در دیدار رییس جمهور و اعضای هیئت 
دولت، با اشــاره به لزوم قدرشناســی مسئولین از 
فرصت خدمت به مردم و ضــرورت همکاری و هم 
افزایی قوای ســه گانه، »اقتصــاد« و »فرهنگ« را 
دو مسئله مهم کشــور خواندند و با تاکید بر توجه 
کامل مسئوالن به »تولید داخلی« به عنوان »کلید 
اصلی حل مشکالت موجود« نکات مهمی را درباره 
»رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت«، »توجه 
ویژه به بخش های پیشران اقتصادی نظیر مسکن، 
کشاورزی و شــرکت های دانش بنیان«، »ضرورت 
تغییر نگاه به تولید کننــده به عنوان رزمنده جنگ 
اقتصادی« و »لــزوم جهت گیــری و هدف گذاری 
پیشرفت اقتصادی به ســمت تامین عدالت و ریشه 
کن کردن فقر« بیان کردند و مسئوالن وزارتخانه ها و 
دستگاه های مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسیت 
بیشتر و مقابله جدی و هوشــمندانه با هجوم همه 
جانبه دشــمن به مبانی دینی، انقالبــی و اخالقی 
فراخواندند.رهبــر انقالب اســالمی در ابتدای این 
دیدار با تبریک عید سعید غدیرخم و سالروز والدت 
حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم و همچنین 
هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان 
رجایی و باهنر گفتند: هفته دولت شاخص و نشانه ای 
اســت که با یادآوری خدمات و تالش های یک سال 
گذشته، از یک طرف می تواند مایه دلگرمی باشد و 
از طرف دیگر، چنانچه این تالش ها با دو شرط مهم 
»حرکت جهادی« و »نیت الهی« همراه شود، زمینه 

ساز برکات زیادی در جامعه خواهد شد.
حضرت آیت ا...خامنه ای یکی دیگر از برکات هفته 

دولت را »ارزیابی اعضای دولت از عملکرد یک ساله 
خود و نقاط قوت و ضعف آن« برشمردند و افزودند: 
مســئوالن باید دوران مســئولیت را که یک لطف 
الهی برای خدمت به مردم اســت، قــدر بدانند و از 
این طریق، برای عرصه بسیار دشــوار آخرت زاد و 
توشه فراهم کنند. ایشــان با اشاره به گذشت شش 
سال از عمر دولت، تاکید کردند: دو سال باقی مانده 
از دوران دولت، مدت زمان کمی نیســت و باید به 
دور از گرفتار شــدن در برخی آفات، مســائل مهم 
کشور را »اولویت بندی«، و اولویت ها را یک به یک 
پیگیری کرد.رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از آفات 
دولت ها در طول سال های مختلف را »گرفتار شدن 
به فروع و حواشی« دانستند و گفتند: دولت در این 
دو سال باقی مانده، از حواشــی و مسائل فرعی که 
متاســفانه با ظهور فضای مجازی، امکان آن بیشتر 
هم شده است، فاصله بگیرد و مســائل اصلی را در 
اولویت کاری خود قرار دهد.رهبر انقالب دو اولویت 
اصلی کشــور را »اقتصاد« و »فرهنگ« برشمردند 
و در سخنان شــان درباره موضوع اقتصاد با اشاره به 
تاثیرگذاری مشــکالت موجود برطبقات ضعیف و 
متوسط، تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکالت 
خواندند و افزودند: البته به دست آوردن و چرخاندن 
این کلید در قفل مشکالت اقتصادی آسان نیست؛ 
اما باید این کار را انجام داد.حضرت آیت ا...خامنه ای 
علت نام گذاری امسال به نام »رونق تولید« را توجه به 
پیش بینی ها درباره افزایش کارشکنی های بیگانگان 
برشمردند و خاطرنشــان کردند: بهترین مقابله با 
این دشــمنی ها، رونق تولید است که به فضل الهی 
در این زمینه حرکتــی در بخش های مختلف دیده 

می شــود که به نوبه خود نشان دهنده ظرفیت های 
بالقوه در سراسر کشور است، بنابراین مسئوالن باید 
تولید داخلی را اســاس کار قرار دهند.ایشان سپس 
در تبیین اولویت ها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله 
تمرکز کردند: »قطع وابستگی به صادرات نفت خام«، 
»توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور 
محرکه دیگر بخش ها قرار گیرند« و »ضرورت تغییر 
نگاه مسئوالن و دستگاه ها به تولید کنندگان«. رهبر 
انقالب، درآمد آسان صدور نفت خام را بالیی بزرگ 
دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه واقعا به 

ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به کشورهایی که 
بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری 
دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی 
نیز کنترل بازار نفت از جمله قیمت گذاری و میزان 
خرید، دســت مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی 
کشورهای غربی است و آنها می توانند براساس منافع 
خود و جهت گیری های سیاســی تولیدکنندگان 
را تحت فشــار بگذارند. ایشــان تبدیل نفت خام به 
فرآورده های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی 
به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: همچنان 
که بارها گفته شده اســت، می توانیم با استفاده از 
اندیشمندان و صنعتگران، عالوه بر فرآورده های فعلی 
نظیر گاز و بنزین، در آینــده به ترکیبات و تولیدات 
دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین 
برابر نفت خام باشــد.رهبر انقالب اســالمی، توجه 
ویژه رییس جمهور، وزارت نفت و دیگر دســتگاه ها 
را به ساخت پاالیشــگاه ضروری دانستند و افزودند: 
مشــکل هزینه تولید پاالیشــگاه را نیز می توان با 

نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد. 
حضرت آیــت ا... خامنه ای در زمینــه رونق تولید، 
برخی بخش های اقتصادی را دارای قدرت تحریک 
و فعال کردن بخش های دیگــر خواندند و گفتند: 
باید به بخش های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، 
خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش بنیان 
توجه ویژه کرد چرا که فعال شــدن هر کدام از اینها 
می تواند بخش های مختلف دیگر را به حرکت وا دارد 
و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول 
کند.حضرت آیت ا... خامنه ای در نکته مهم دیگری، 
تغییر نگاه مجموعه دولت، مســئوالن و دستگاه ها 
به تولید کنندگان را ضروری خواندند و با مقایســه 
تولیدکنندگان با رزمندگان سال های دفاع مقدس 
تاکید کردنــد: تولیدکنندگان رزمنــدگان جنگ 
اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها 
نگاه کرد. ایشان با انتقاد مجدد از مشکالت موجود بر 
سر راه ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: گاهی برای 
فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از 
۷۰ خوان عبور کرد که مســئوالن باید این مشکل 
جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع 
کرد. رهبر انقالب در همین زمینه، نگاه ویژه دولت 
به بنگاه های متوســط و کوچک را خواستار شدند و 
افزودند: این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی 
است که همه مسئوالن آن را پسندیده اند و قول اجرا 
داده اند که البته کارهایی هم شده است.حضرت آیت 
ا...خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر به نکات گفته شده 
اهتمام جدی شود، تحریم ها واقعا به فرصت تبدیل 
می شــود، همانگونه که در ماه هــای اخیر نیز چون 
واردات برخی کاالها دشوار شده، برخی مسئوالن به 
شرکت های دانش بنیان مراجعه کرده اند و مقداری از 
ظرفیت های جوانان، شرکت های دانش بنیان، جهاد 
دانشــگاهی و مجموعه های تولیدی بــه کار گرفته 
شده است.رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری 
از سخنان شــان رونق تولید را نیازمند چهار نهاده 
دانستند: »نیروی انسانی«، »سرمایه«، »فناوری« و 
»مدیریت اقتصادی«.ایشان نیروی انسانی ایرانی را 
انصافا بی نظیربرشمردند و گفتند: این واقعیت امروز 
مورد اذعان اندیشمندان برخی کشورهای دیگر نیز 
قرار دارد. رهبر انقالب اســالمی، نقدینگی حداقل 
۱۸۰۰ هزار میلیاردی و نیز فنــاوری قابل قبول در 
بســیاری از زمینه ها را دو نهاده قابــل قبول دیگر 
خواندند و افزودند: اما در بخش مدیریت اقتصادی با 
وجود تالش های قابل تقدیر، باید با حساسیت بیشتر 
برنامه ریزی و عمل کرد تا مشکالت موجود در روند 

رونق تولید کاهش محسوس یابد.

حضرت آیــت ا... خامنه ای شــکل گیــری نوعی 
تحرک در سال جاری در زمینه های تولید صنعتی، 
کشاورزی، انرژی، پتروشیمی و لوازم خانگی را امری 
مبارک خواندند و با تاکید بر لزوم تقویت کامل این 
حرکت افزودند: این واقعیت نشان می دهد کسانی 
که از بن بست در کشور حرف می زنند، کامال اشتباه 
می کنند. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه این 
واقعیات باید انگیزه و امید و تالش مدیران را افزون تر 
کند، یک نکته بســیار مهم را دربــاره هدف رونق و 
پیشرفت اقتصادی کشور بیان کردند.ایشان گفتند: 
از نظر اســالم، صرف ثروتمند شدن کشور، مطلوب 
نیست بلکه هدف پیشرفت اقتصادی، تامین عدالت 
اجتماعی و ریشــه کن کردن فقر است وگرنه مانند 
کشورهای پیشــرفته ای مثل آمریکا می شویم که 
طبقات ضعیف همچنان مشــکالت عمیقی دارند.

رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به »فرهنگ« به عنوان اولویت دیگر کشور، گفتند: 
در موضوع فرهنگ با حمله همه جانبه و جبهه وسیع 
بیگانگان مواجه هستیم و همه مسئوالنی که با مسائل 
فرهنگ مرتبط هســتند، باید به این موضوع توجه 
جدی داشته باشند.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: 
دشمنان نظام اسالمی صراحتا می گویند که غلبه بر 
جمهوری اسالمی و حاکمیت اسالم با جنگ نظامی 
و تحریم اقتصادی امکان پذیر نیســت و باید با نفوذ 
فرهنگی و تاثیرگذاری بر ذهن ها و مغزها و تحریک 
هوس ها به این هدف رسید.ایشان با اشاره به اقدامات 
سازمان یافته ضد فرهنگی و ضد ارزشی خاطرنشان 
کردند: بایــد مانع نفوذ این اقدامات ســازمان یافته 
در تولیدات فرهنگی همچون هنر، سینما، کتاب و 
تئاتر شد. رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه »ما 
معتقد به بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم اما با 
ولنگاری فرهنگی به شدت مخالفیم« گفتند: ما در 
شرایطی هستیم که جبهه مقابل ما و دستگاه های 
اســتکباری، همه امکانات فرهنگی و هنری خود را 
برای ضربه زدن به نظام اســالمی، به کار گرفته اند و 
ما باید برنامه ریزی جدی در مقابل این جبهه داشته 
باشیم.حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به 
برخی اقدامات ضدفرهنگی سازمان یافته اما پنهان 
در جامعه، افزودند: باید دســتگاه های فرهنگی اعم 
از وزارت ارشاد، ســازمان تبلیغات اسالمی، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علوم و صداوسیما و حتی 
دســتگاه های اطالعاتی روی این مسائل به شدت 

حساس باشند.
ایشــان، یکی از نکات مهم در عرصه امور فرهنگی 
را نقش مدیران ارشــد و مدیران میانی دســتگاه ها 
برشــمردند و تاکید کردند: اگر مدیران در خصوص 
مسائل دینی، فرهنگی و اعتقادی دستگاه های تحت 
مدیریت خود، علنا مراقبــت و نقش آفرینی کنند، 
قطعا تاثیرگذار خواهد بود.رهبر انقالب اسالمی ابراز 
نگرانی نسبت به مســئله حجاب در جامعه را، بجا و 
صحیح دانستند و خاطرنشــان کردند: حجاب یک 

حکم شرعی و یک مسئله قانونی است و در این زمینه 
باید در درجه اول دســتگاه های دولتی و حکومتی 
و مدیران آنها مراقبت کنند تا براســاس قانون عمل 
شود.حضرت آیت ا... خامنه ای، رعایت موازین دینی 
و ظواهر مذهبی را از جانب مدیران در بدنه دستگاه ها 
تاثیرگذار دانســتند و گفتند: باید حرکت دینی در 
کشور تقویت شود که این موضوع به پیشرفت های 

مادی نیز کمک خواهد کرد.
ایشــان در بخش دیگری از ســخنان خود به لزوم 
تعامل، همکاری و هم جهتی قوای ســه گانه اشاره 
کردند و با تایید ســخنان رییس جمهــور مبنی بر 
ضرورت هم افزا بودن ســه قوه، افزودند: در برخورد 
با متخلفــان باید منصفانه و عاقالنه و هوشــمندانه 
عمل شود و دســتگاه های نظارتی به گونه ای عمل 
کنند که از اقدامات آنها برداشــت های تبعیض آمیز 
و غرض آلود و مچ گیری صورت نگیرد.رهبر انقالب 
اسالمی با تاکید بر اینکه قوه مجریه میاندار و عهده 
دار وظیفه سنگین اداره کشــور است، خاطرنشان 
کردند: همه باید به این واقعیــت توجه کنند البته 
مسئوالن دولتی نیز باید صبر و تحمل خود را افزایش 
دهند و برای کوچک ترین موضوع یا مشکلی، بی تابی 
نکنند.»نترسیدن از دشمن« توصیه دیگر حضرت 
آیت ا... خامنه ای به مسئوالن دولت بود که گفتند: 
برخی اوقات سخنانی را می شنوم که نشانه بیمناک 
بودن از دشمن اســت، در حالی که از دشمن، واقعا 
نباید ترسید زیرا این دشمن از ابتدای انقالب اسالمی 
وجود داشته و هر کاری هم که توانسته کرده اما به 
موفقیت نرسیده است.ایشان افزودند: آمریکا، اروپا و 
حتی شوروی سابق در این چهل سال هر اقدامی را 
که می توانستند علیه جمهوری اسالمی انجام دادند 
اما به نتیجه نرسیدند. البته آزار و اذیت و زحمت به 
وجــود آورده اند ولی نتوانســته اند مانع از حرکت و 
پیشرفت نظام اسالمی شوند.رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به پیشرفت ها و افزایش توانایی های جمهوری 
اســالمی در عرصه های سیاسی، دفاعی و اقتصادی 
تاکید کردند: دشــمن هیچ غلطی نمی تواند بکند و 
چهل سال دوم جمهوری اسالمی قطعا از چهل سال 

اول، برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود.
ایشــان در بخش پایانی ســخنان خود به موضوع 
کشــمیر اشــاره کردند و با ابراز ناراحتــی از وضع 
مسلمانان این منطقه گفتند: ما با دولت هند روابط 
خوبی داریم؛ اما انتظار و توقع از دولت هند این است 
که سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر 
در پیش بگیرد و به مردم مســلمان این منطقه زور 

گفته نشود.
رهبر انقالب اسالمی وضعیت کنونی منطقه کشمیر 
و اختالفات هند و پاکســتان در این زمینه را نتیجه 
اقدامات انگلیس خبیث به هنگام خروج از شبه قاره 
هند دانستند و گفتند: انگلیســی ها برای استمرار 
درگیری در کشمیر، تعمدا این زخم را در این منطقه 

برجای گذاشتند.

 ارتش روسیه 
در حالت آماده باش

وزیر خارجه روسیه گفت: وضعیت در ادلب را تحت 
نظر داریم و ارتش روســیه در این منطقه در حال 
آماده باش است. »ســرگئی الوروف«، درخصوص 
حمله اخیر تروریست ها در این منطقه به نیروهای 
ترکیه ای در کنفرانس خبری مشترک با همتای خود 
از غنا گفت: ما به دقت درحال بررسی موضوع هستیم 
و وضعیت در ادلب را تحت نظر داریم و ارتش روسیه 
در این منطقه در حال آماده باش اســت. الوروف 
اظهار داشــت: کار ما تنها نظارت نیست، نیروهای 
ما در منطقه حائل که طی توافق با طرف ترکیه ای 
به وجود آمد، مستقر شده اند. استقرار نیروهای ما 
نشانگر تعهدی است که ما به همکاران ترکیه ای خود 

بابت توافق رؤسای جمهوری دو کشور داشته ایم.
ترکیه و روسیه شهریورماه پارسال به توافقی دست 
یافتند که به ترکیه اجازه می داد به تدریج تروریست 
ها را از این منطقه خارج کنــد، توافقی که تا امروز 
موفق نبوده چرا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، 

به تروریست ها فرصت بازسازی داده است.
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پیشنهاد سردبیر:

بین الملل

علی مطهری درمورد سخنان پخش شده از سوی مازیار میری، متهم ترور دانشمندان هسته ای 
گفت: موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته ای به جامعه معرفی شدند و مدتی نیز و 
از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می تواند درسی برای همگان باشد، 
ولی به هرحال دولت و وزیر اطالعات سابق )حیدر مصلحی( حتما باید پاسخگوی این موارد 
باشند. آنها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند.این 
نماینده مجلس در مصاحبه با اعتماد تاکید کرد دولت و به طور کلی حکومت باید پاسخگوی 
ابهامات ایجاد شده باشند. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئوالن امنیتی و اطالعاتی کشور 
برای اینکه به سرعت جوابی به مردم دهند و مسئولیت را از سر خود بازکنند، اقدام به بازداشت 
افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته ای ایران 

کنند و در صدا و سیمای جمهوری اسالمی هم نمایش دهند، اصال متناسب با اخالق نیست.

یک عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آقای یزدی بــر خالف آملی اعتقادی حرف 
می زند حتی اگر درست نباشد، تاکید کرد که دعوای بین این دو نفر دعوای روحانیت نیست.
آیت ا...هاشم زاده هریسی در واکنش به سخنان چند روز پیش آیت ا...یزدی خطاب به آیت ا...

آملی الریجانی و نامه سرگشــاده آملی به او گفت: این دعوا نیز دعوای روحانیت نیست بلکه 
دعوا بر سر مسائل مربوط به نظام و انقالب است و بهتر است که ما ورود پیدا نکنیم و بگذاریم 
خودشان مســائل را مطرح کنند. وی با تاکید بر اینکه دخالت در این موضع و طرف گیری از 
شخصی خاص باعث افتادن افراد در مسیری دیگر و مسائل جناحی می شود، اظهار داشت: من 
حرف هیچ کدام از دو طرف را نشنیده ام؛ اما آقای یزدی گرچه در برخی موارد نسبت به مسائل 
 و در صورت بروز ناراحتی به آن جواب می دهند؛ اما آدم اعتقادی اســت و با اعتقادش سخن

ی  می گوید.
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 رهبر انقالب در دیدار رییس جمهور و اعضای هیئت دولت:

احمدرضا محسنی- شهردار داران

آگهی مزایده نوبت  اول
شهرداری داران در نظر دارد جایگاه cng مزایده با شرایط ذیل به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید: 
۱- قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال ماهیانه برآورد گردیده است.
 2- پیشــنهاد دهندگان بایســتی 5 درصــد کل مبلــغ پایه را به حســاب
 ۱4۱4-43۱۱۸465۱2-۱ نزد بانک انصار شعبه داران بنام سپرده شهرداری 

داران واریز نمایند و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را در دو پاکت )الف( شامل 
فیش سپرده واریزی و رزومه کاری و تائیدیه شــرکت گاز و آگهی امضاء شده 
مزایده و پاکت )ب( شامل پیشــنهاد قیمت به واحد حراست شهرداری داران 

تحویل نمایند.
4- پیشــنهاد دهندگان میبایستی پیشــنهادات خود را از روز یکشنبه مورخ 
۱39۸/۰5/2۷ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱39۸/۰6/۰۷ در پاکت 

الک و مهر شده به دفتر حراست شهرداری تحویل نمایند.
5- پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ ۱39۸/۰6/۰9 باز و قرائت خواهد شد.
6- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی مانده و 
چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداری نماید سپرده او به نفع 

شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتیکه نفر دوم هم 
از عقد قرارداد خودداری نمود سپرده وی نیز ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد 

خواهد شد.
۷- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار خواهد بود.

۸- شرکت پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون آزاد خواهد بود.
9- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت را رعایت بنمایند.

۱۰- پیشــنهاد دهندگان باید قیمت پیشــنهادی خود را بطور دقیق و خوانا 
مشخص نمایند و کمیسیون پیشنهادات مبهم و مخدوش را رد خواهد نمود.

۱۱-پیشنهاددهندگان می بایست جزو شرکت های مورد تایید اداره گاز استان 
اصفهان باشند.

۱2- پیشنهاد دهندگان می بایست دارای مجوز نگهداری و تعمیرات مورد تائید 
شرکت گاز استان باشند.

۱3- پیشنهاد دهندگان می بایست ذیل این برگه آگهی را به منزله قبولی کلیه 
شرایط مندرج مهر و امضاء نموده و ضمیمه فیش بانکی خود نمایند.
۱4- کلیه هزینه های آگهی و مرتبط بعهده برنده مزایده می باشد.

۱5- درج نام و نام خانوادگی شرکت کننده در روی پاکتهای پیشنهادی الزامی 
می باشد.

م الف:573657

چاپ دوم 

معاون وزیر راه و شهرســازی ایــران اعالم کرد که 
دادگاه بندر عباس، تکلیف نفتکش متخلف انگلیسی 
را تعیین می کند. محمد راســتاد، معاون وزیر راه 
و شهرســازی ایران در خصوص سرنوشت کشتی 
انگلیسی گفت: مرجع قضایی که دادگاه بندر عباس 
اســت، تکلیف نفتکش متخلف انگلیسی را تعیین 
می کند. محمد راستاد در پاسخ به این پرسش که 
چه اقداماتی برای آزادسازی نفتکش توقیف شده 
ایرانی صورت گرفت، گفت: این کشــتی در حال 
حاضر یک کشتی ایرانی است که تحت پرچم ایران 
بوده و در ایران به ثبت رسیده و نام آن هم » آدریان 
دریا« است . ترددی که در همان مقطع انجام می داد 
کامال مطابق با موازین و کنوانسیون های بین المللی 
بود و هیچ گونه مشــکل قانونی متوجه این کشتی 
نبود، قطعا اقدامی که برای توقیف آن کشتی انجام 
شد یک اقدام غیر قانونی به شمار می رفت.وی در 
پاسخ به این پرسش که آیا توقیف نفتکش انگلیسی 

در راستای اقدام انگلیسی ها علیه ایران بود، تاکید 
کرد:خیر، به هیچ عنوان این دو با هم ارتباطی ندارند؛ 
توقیف نفتکش کشورمان کامال غیر قانونی و مبنای 
حقوقی نداشت؛ اما کشتی انگلیسی مرتکب تخلف 
و اقدامات مغایر با کنوانســیون های دریایی تحت 

تعقیب و توقیف قرار گرفت .

معاون وزیر راه و شهرسازی ایران: 

دادگاه ایرانی، تکلیف نفتکش انگلیسی را تعیین می کند
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  تولید تسمه تیر ورق در ذوب آهن اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

روغن موتور

رییس اتحادیه کفاشان اصفهان:
 مشکل صنعت کفش 
تامین مواد اولیه است

رییس اتحادیه کفاشــان اصفهان، با اشــاره به 
اینکه بازار کفش اصفهان پتانسیل زیادی دارد و 
اگر حمایت شود، این صنعت رشد می کند گفت: 
کســانی که در عرصه کفش مشــغول فعالیت 
هســتند، در جنگ اقتصادی امروز ایستادگی 
می کنند. اکبر زاهدی تصریح کرد: اگر مسئوالن 
تنها پنج درصد بر صنعت پوشاک و کفش تمرکز 
کنند شــرایط بهتر می شــود. امروز بســیاری 
از تولیدکننــدگان ترکیــه، ایرانی های مهاجر 
هستند که ســود خود را در آن کشور دیده اند؛ 
 چرا که توجه مسئوالن ترکیه بر صنعت پوشاک

 است.
 وی در خصوص مشکالت صنعت کفش، توضیح 
داد: بیشترین مشکالت ما در تامین مواد اولیه 
کفش اســت، چرا که با نوسانات نرخ ارز، قیمت 
مواد اولیه ثابت نیست و تولیدکننده برای تولید 
اجنــاس امنیت ندارد و نمی توانــد به قیمت ها 
اعتماد کند، زیرا هر روز شــاهد تغییر و نوسان 
است. مواد اولیه وارداتی، با قیمت باال به دست 
تولیدکنندگان می رســد و مــواد اولیه داخلی 
نیز تحت تاثیر نــرخ ارز و نوســانات آن دچار 
التهاب اســت و از طرفی پاییــن آمدن قدرت 
 خرید مردم نیز بر رکود بــازار کفش دامن زده

 است.

اختصاص 70 میلیارد ریال اعتبار 
برای تامین آب عشایر استان

بیش از 70 میلیــارد ریال اعتبــار برای تامین 
مجتمع های آب رســانی عشایر استان اصفهان 
اختصاص یافت. مدیرکل امور عشــایر اســتان 
اصفهان گفت: این اعتبــار، به منظور تامین آب 
مورد نیاز انسان و دام در مناطق عشایری استان 
شامل ســمیرم، فریدون شهر، شهرضا، دهاقان، 
جرقویه و چادگان اختصاص یافته است. مختار 
اسفندیاری افزود: به سازی چشمه های آبشخور، 
انتقال لوله های آب به مناطق عشــایر نشین و 
احداث منابع ذخیره آب از جمله طرح های آب 

رسانی به عشایر استان است.

بازار گوشی در روزهای آینده 
آرام خواهد شد

عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: با توجه 
به اینکه قیمت ارز، ســیر نزولــی دارد می توان 
گفت قیمت کاالهای وارداتی نیز کاهش خواهد 
داشت.سعید باستانی  با بیان اینکه عرضه بیشتر 
کاال باعث کاهــش قیمت آن می شــود، بیان 
کرد: دالر تاثیــر زیادی در افزایــش و کاهش 
کاالهای وارداتــی دارد و زمانی که به یک ثبات 
برسد از سفارش تا رســیدن به دست مشتری 
 تغییری نخواهد کــرد و بازار قیمــت آنها آرام

 می گیرد.
وی تغییرات قیمت لوازم خانگی و تلفن همراه 
را وابسته به قیمت ارز دانســت و گفت: مدتی 
اســت قیمت لوازم خانگی و تلفن همراه نسبت 
به تغییرات ارز متغیر شده است؛ اما اکنون بازار 
به ســمت آرامش و حتی روند نزولی قیمت ها 
پیش می رود. باستانی با اشــاره به اینکه ارز ۴ 
هزار و ۲00 تومانی به لــوازم خانگی و موبایل 
اختصاص نمی یابــد، بیان کرد: مــواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز برای تولید لــوازم خانگی از 
طریق ســامانه نیما تامین ارز می شــود. عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اسالمی معتقد است در صورتی که کاهش نرخ 
ارز ادامه دار باشد، طبیعی است که بازار شاهد 

کاهش نرخ گوشی های همراه خواهد بود.

کدام بازار در مرداد ماه 
بیشترین و کدام کمترین 

بازدهی را داشت؟
 بررســی بازارهای مالی در مرداد ماه حاکی از 
آن است که همه بازارها با بازدهی مثبت همراه 
بودند. در این بین یورو کمترین و طال بیشترین 
بازدهی را داشته است. بر این اساس در بازار ارز، 
دالر و یورو به ترتیب ۴/۴  و 0/7درصد بازدهی 
مثبت داشتند.طال در مرداد ماه حدود ۴0هزار 
تومان گران شد و توانست با رشد 10/9درصدی 
بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها داشته 
باشد. سکه نیز با رشد 7درصدی در جایگاه دوم 
بازدهی بازارها قــرار گرفت.بازدهی بورس در 
این ماه 6/5 درصد مثبت شد و نتوانست مانند 

ماه های گذشته در صدر جدول قرار بگیرد.

روغن موتور ایرانول مدل 
Racing حجم 1 لیتری

 29,500
تومان

روغن موتور خودرو زنون 
Ultra Drive 17000 مدل

 94,500
تومان

روغن موتور خودرو کاسترول 
مدل Magnatec حجم 4 لیتر

 200,000
تومان

تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان اظهار داشت: کاهش ارزش افزوده 
استان اصفهان دربخش صنعت و معدن کشــور زنگ خطری برای 
اقتصاد استان و نشان دهنده تغییر ساختاری بر اقتصاد استان و زیان 
بخش های مولد است. میثم نصیری گفت: فعالیت های بازرگانی ۲7/3 
درصد از ارزش افزوده تولید شده در شهرســتان اصفهان را به خود 
اختصاص داده و این در حالی است که این نسبت در استان اصفهان 

16/1 درصد و در کل کشــور 1۴ درصد بوده است. وی، نوسان سهم 
استان اصفهان از ارزش افزوده بخش بازرگانی کشور در سال های اخیر، 
کاهش نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بخش بازرگانی استان، کمبود 
شدید زیرساخت های بازرگانی از جمله سیلو، انبار و به ویژه سردخانه، 
ضعف شــدید خدمات جانبی بازرگانی در کل کشور از جمله شهر و 
شهرســتان اصفهان، عدم ثبات در قوانین و مقررات مربوط به حوزه 

بازرگانی و... را ازجمله مشکالت بخش بازرگانی در اصفهان عنوان کرد. 
نصیری همچنین کاهش سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت 
و معدن کشور، کاهش درجه اهمیت این بخش ها در اقتصاد استان، 
سطح پایین فناوری در صنایع شهرستان اصفهان، کیفیت نسبتا پایین 
نیروی انسانی در صنایع شهرستان و... را از جمله معضالت اساسی 

بخش صنعت و معدن استان اصفهان دانست.

تسهیلگر برنامه جامع شهر اصفهان مطرح کرد:
کاهش سهم اصفهان در تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور

اجاره نشــینی طی 5 ســال اخیر، ۴0 درصد رشد 
داشته است این در حالی است که بهار امسال افزایش 
اجاره بها و قیمت مسکن درکشور با رشد باالی صد 
درصد همراه بود. رشــد انفجاری قیمت مسکن در 
یک ســال ونیم گذشته از یک ســو تاثیر عمیقی در 
قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و فاقد مســکن 
بر جای گذاشت و بســیاری از مستأجرها را وادار به 
مهاجرت از کالن شهرها به شهرک های اقماری کرد 
و از سوی دیگر نشــان داد که متولیان امر مسکن، 
تدبیری برای کاستن از شدت گرفتاری شهروندان 
ندارند. طبق گزارش مرکز آمار شــهرهای تهران، 
اصفهان، کرج، مشــهد و تبریز به ترتیب گران ترین 
شهرهای ایران را تشکیل می دهند. اصفهان در حالی 
به عنوان دومین شهر گران کشور معرفی شده که این 
رتبه طی ده سال اخیر همواره به مشهد به عنوان یک 
شهر گردشگری و مهاجر پذیر تعلق داشته است؛ اما 
در سال های اخیر، گرانی سرسام آور و یکباره مسکن 
دراصفهان، موجب شده تا برخی از شهرها مانند کرج 
و مشهد در رتبه های پایین ترین نسبت به این شهر 
قرار بگیرند. آنچه طی دو سال اخیر در بازار مسکن 
اصفهان مشاهده شــده، لوکس سازی به جای انبوه 
سازی برای تامین نیاز خانوارها، نبود خانه های متراژ 
پایین و تعداد باالی خانه های خالی است که در عمل 
راه چاره ای برای آن اندیشــیده نشده است. کمبود 
فاحش مسکن در ســال های اخیر، به دلیل افزایش 
و نوسانات نرخ مصالح ســاختمانی باعث ایجاد گره 
کوری در شهر اصفهان شده و در عمل خانه دار شدن 
را به یــک رویا برای خانواده ها تبدیل کرده اســت. 
این وضعیت موجب شــده تا خریداران به ســمت 
محله های دورتر از مرکز شهر و همچنین شهرهای 

حاشیه ای مانند بهارستان و فوالدشهر روی بیاورند. 
در حالی که نرخ خرید و فروش در اصفهان به دلیل 
رکود تورمی به شدت کاهش داشــته است؛ اما این 
وضعیت در شــهرک های نزدیک به اصفهان اندکی 
بهتر است چرا که قدرت خرید و انبوه سازی در این 
مناطق موجب شده تا خانواده ها امکانی برای خرید 
مسکن داشته باشند. از سوی دیگر مشوق هایی مانند 
وام مسکن به دلیل قیمت باالی واحدهای مسکونی 
عمال در شهرهای بزرگی مانند اصفهان کارایی خود 
را از دست داده اســت. وام 1۲0 میلیونی مسکن در 

شــهری مانند اصفهان حتی در ارزان ترین محله ها 
هم نمی تواند بیش از یک سوم هزینه خرید ملک را 
پوشــش دهد به همین دلیل خریداران به خصوص 
زوج های جوان برای خرید مســکن به شهرک های 
اطراف اصفهان و شهرهایی مانند فوالشهر و شهرک 
مجلسی روی آورده اند؛ مســئله ای که البته موجب 
رشــد قیمت ها در این مناطق هم شده است. کالف 
ســردرگم قیمت مســکن در حالی هر روز وارد فاز 
جدیدتری می شود که بر اساس شواهد قرار نیست 
فعال کاهش قیمتی اتفاق بیفتد؛ چــرا که نه دولت 

برنامه ای برای ورود خانه های خالی به چرخه مسکن 
دارد و نه چشم انداز بازار حکایت از خروج سرمایه ها 
و رشــد فروشــنده ها در بازار دارد؛ هر چند فشارها 
برای وضع قوانین مالیاتی بر خانه های خالی افزایش 
یافته؛ اما هنوز اقــدام قابل توجهــی در این زمینه 
صورت نگرفته است. با این شــواهد بهترین راهکار 
برای خانه دار شدن در شرایط فعلی کوچ خریداران 
به شــهرک های مجاور اصفهان است، وضعیتی که 
به زودی نایاب شدن مســکن دراین مناطق را هم 

رقم خواهد زد.

رانده شدن خریداران به حاشیه
  بر اساس آمار، اصفهان پس از تهران گران ترین شهر ایران  محسوب می شود 

رییس جمهور الیحه »حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی« را با قید یک فوریت برای طی تشریفات 
قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. براساس این الیحه، واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر 
10000 ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است.برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات 
کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می شود.دوره گردش موازی و اعتبار همزمان »تومان« و 
»ریال« که در این قانون »دوره گذار« نامیده می  شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع  آوری و شرایط خروج 

اسکناس ها و سکه  های ریال از جریان، طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می شود.

الیحه حذف ۴ صفر از 
 پول، با قید یک فوریت

 به مجلس رفت

خبر

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی استان اصفهان:
افت دالر، خودروهای خارجی را زمینگیر کرد

نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی اســتان اصفهان گفت: قیمــت خودروهای خارجی به 
دلیل کاهش قیمت ارز از ۲0 تا 30 درصد کاهش پیدا کرده و هر تغییر قیمت ارز اثر مســتقیم بر قیمت 
این خودروهــا دارد. حمید قندی اظهار کرد: بازار خــودرو همانند دیگر بازارها طی دو ماه گذشــته به 
آرامش رسیده و نوسان زیادی را شاهد نیســتیم. نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی استان 
اصفهان ادامه داد: تغییرات قیمت ارز اثری بر قیمت خودرو داخلی ندارد؛ چرا که ثبت ســفارش خودرو 
در کشور انجام نمی شــود و نوســانات ارز تنها بر خودروهای وارداتی موجود در کشــور اثرگذار است. 
وی عنوان کرد: قیمت خودرو با توجــه به رکود حاکم بر بازار قیمت ها رو بــه کاهش رفته و قیمت های 
فعلی کف قیمت خودرو و برای خرید مناســب است، البته خریداری در بازار نیســت، چرا که تعهدات 
 خودروسازان به روزتر شده و تعهدات خودشان را عملی می کنند که در نتیجه آن کمبود خودرو در بازار 

نداریم.

 معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می گوید جاری بودن زاینده رود ، 
اشتغالزایی به همراه داشته است

آب ، بیکاری را بُرد!
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان در مورد علل کاهش نرخ بیکاری در 
اصفهان اظهار داشت: مســائلی مانند جاری بودن رودخانه زاینده رود، افزایش کشت و کار به ویژه در شرق 
اصفهان و رونق گرفتن برخی واحدهای تولیدی و صادرات آنها در کاهش نرخ بیکاری نقش دارد. وی با اشاره 
به بارش های خوب بهار امسال در کشور و سرشــاخه های زاینده رود، توضیح داد: این امر باعث جاری ماندن 
زاینده رود و فعال شدن کامل بخش کشاورزی شرق اصفهان شد. محمد رضا لعلی گفت: صنایعی که وابستگی 
زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند طی یک سال گذشــته به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکالت بسیاری مواجه 
شدند؛ اما از طرفی وضعیت صنایعی که چندان به این مواد متکی نیستند، مطلوب است. به گفته وی، برخی 
صنایع که در گذشته دچار رکود اقتصادی بودند به دلیل شــوک اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دالر وارد 

چرخه تولید شدند و صادرات آنها به ویژه به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان نمود پیدا کرد.

ذوب آهن جهت تنوع بخشــی به سبد محصوالت خود و تضمین 
ایمنی سازه های فوالدی کشور، تسمه تیرورق تولید کرد.

مهندس یوسف زاده، مدیر مهندسی نورد با اعالم خبر فوق، گفت: 
تسمه تولید شــده در نورد 650 ذوب آهن اصفهان در سازه هایی 

کاربرد دارد که از تیرورق استفاده می شود.
وی تولید محصول جدید را در راســتای تضمین ایمنی اینگونه 
سازه ها ارزیابی کرد و افزود: برای استفاده از تیرورق که به روش 
جوشــکاری ورق انجام می شود دو مشــکل عمده وجود داردکه 

ایمنی سازه ها را به مخاطره می اندازد:
1- برشکاری ورق های عریض به اندازه های موردنظر که در برش 
ورق، ســطح کناری  ضمن ناهموار بودن، حاوی زائده های برش 

است که عمدتا برطرف نمی شوند.
۲- مشکل دوم نیز به جوشکاری غیر پیوسته و قطع و وصل های 
مکرر روی ورق های برش خورده مربوط اســت  که این دو عامل 
باعث می شود سطح ایمنی سازه نسبت به استفاده از تسمه به یک 

سوم کاهش یابد.
مهندس یوسف زاده با بیان اینکه طراحی فنی و اجرایی مورد نیاز 
برای تولید این محصول در نورد 650 توسط کارکنان این مدیریت 

انجام شد، اظهار داشــت: ذوب آهن قبال برای ساخت هادی های  
قفسه ها، تســمه تولید می کرد؛  اما برای تولید مورد نیاز تیرورق 
الزم بود تولید ایــن محصوالت با دقت و تلرانس بســیار محدود 
صورت گیرد و با بررسی های انجام شده طراحی تولید تسمه برای 
مصارف تیر ورق در دستور کار قرار گرفت و به همت همکاران، این 

پروژه به نتیجه رسید.

مدیر مهندسی نورد اســتفاده از تیر ورق در سازه های صنعتی را 
غیر قابل اجتناب دانست و خاطرنشان کرد: ذوب آهن اصفهان با 

تولید تیرآهن های بال پهن تا ســطح H300  نیاز این سازه ها را 
برطرف کرده است؛ اما در سازه هایی که بیشتر از این سطح باشد و 
یا در سازه هایی که مخروطی شکل باشند ناگزیر هستیم از تیرورق 

استفاده کنیم.
وی، ایمنی در ســاختمان های مســکونی و صنعتی را نقطه ثقل 
امنیت عمومی دانســت و گفت: ذوب آهن اصفهان در راســتای 
مســئولیت های اجتماعی خود و برای تضمیــن ایمنی و امنیت 
سازه ها، این نوع تسمه ها رامطابق با ابعاد و اندازه الزم و بدون نیاز 
به برشکاری  با کیفیت باال و مطابق استانداردهای شناخته شده 

تولید می کند.
مدیر مهندســی نورد ادامــه داد: در دنیا اســتفاده از تیرورق بر 
اســاس اســتانداردهای خاص و مطابق مقررات نظام مهندسی 
 ســاختمان انجام می شــود تــا آرامــش خاطر جامعــه تامین 

شود.
مهندس یوسف زاده، مصارف سالیانه این تســمه ها را در کشور 
حدود ۲00 هزار تن برآورد کرد و ادامه داد: مهندسی نورد آمادگی 
دارد  تسمه های مورد نیاز مشــتری را بر اساس  سفارش تولید و 

تحویل دهد.

  تولید تسمه تیر ورق در ذوب آهن اصفهان

 

توسعه اقتصاد کشور با اجرای 
طرح جامع مالیاتی)2(

دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند 
بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای 
تاثیر بگــذارد. مالیــات به منظــور حفظ و 
نگهداری از بسترهای موجود برای فعالیت های 
اقتصادی و همچنین ایجاد امکانات و منابع که 
دولت در اختیار آنها می گــذارد، گرفته می 
شود.  از مهم ترین آنها می توان به هزینه هایی 
که صرف توسعه زیر ســاخت های اقتصادی، 
ایجاد فضاهــای کســب و کار، تامین هزینه 
های جاری دولت که به عنوان تسهیل کننده 
برای فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی به 
شمار می رود و هزینه هایی که صرف امنیت 
می شود که به طور مســتقیم و غیر مستقیم 
بــا فعالیت های اقتصادی در ارتباط هســت، 
اشــاره کرد. توســعه بیشــتر نظام مالیات 
برارزش افــزوده، بازنگری قوانیــن و مقررات 
مالیاتی با درنظر گرفتن تغییر نیازها ، اجرای 
طرح جامع مالیاتــی و ... از محورهای اصلی 

تحول نظام مالیاتی بوده است.
تحولی که اصــالح موفق ســاختار اقتصاد ، 
توســعه فعالیت های تولیدی و توسعه کیفی 
بخش خدمات، گســترش پایه های مالیاتی 
و حــذف معافیت هــای غیرضــروری، رفع 
محدودیت هــای بودجه ای ســازمان، تامین 
نیروی انســانی، اتخاذ تمام تدابیــر قانونی را 
به دنبال داشته باشــد. این موارد خود نقش 
بسیار مهمی در ارتقای درآمدهای مالیاتی و 
درنتیجه توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. 
تحول نظام مالیاتی کشــور به  عنوان یکی از 
محورهای هفت گانه طرح تحوالت اقتصادی 
با هدف ارتقای جایــگاه مالیات ها در تامین 
مالی دولــت و کاهش اتــکای بودجه دولت 
به عواید حاصــل از صادرات نفــت از طریق 
افزایش مشارکت عمومی و بدون تحمیل بار 
مالیاتی مضاعف بر پایه هــای موجود، فراهم 
آوردن بستر مناسب برای دسترسی و تجمیع 
اطالعات مبادالت اقتصادی کشــور، احصای 
درآمدها به خصوص درآمدهــای پنهان و در 
نتیجه ایجاد شــفافیت اقتصادی و به  تبع آن 
جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شــده است. 
اصالح نظام مالیاتی شــامل سه محور اصلی 
اصالح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح 
جامع مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر 
ارزش افـزوده است؛ مهم ترین پروژه های طرح 
جامع مالیاتی پیاده ســازی و اجرای سامانه 
یکپارچه سیســتم مالیاتی)ITS(، توســعه 
سیستم اطالعات مالیاتی و حسابرسی مبتنی 

بر ریسک محسوب می شود.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
5/225 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود. در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره  3169  مورخ  1398/03/19 آقای / خانم محســن هارون الرشــیدی   
فرزند  مهدیقلی  به شــماره کالســه  0444  وبه شماره شناســنامه 18  و به شماره ملی    
1129953361  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 180.56مترمربع پالک 
شــماره  571  فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر  ثبت در صفحه 355 دفتر 
104 ودفتر 19 صفحه 22 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
2- رای  شــماره  3816  مورخ  1398/03/30 آقای / خانم شهین کیانی خوزانی    فرزند  
ابراهیم  به شــماره کالســه  1429   وبه شــماره شناســنامه 13089  و به شماره ملی    
1140507060  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه نیمه ساز   به مساحت 179.80مترمربع 
پالک شماره  78  فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 98 دفتر 344 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  3151  مورخ  1398/03/18 آقای / خانم فریبا خانی خوزانی    فرزند  یحیی  
به شماره کالسه  1077   و به شماره شناســنامه 527  و به شماره ملی    1141354535  
نسبت به شش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 15.20مترمربع پالک شماره  
12  فرعی از   77    اصلی واقع  در  وراه کــوه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 
63 و سند 201891 مورخ 89/09/29 دفتر 73  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  3156  مورخ  1398/03/18 آقای / خانم آرش انتظاری خوزانی    فرزند  
داود  به شماره کالسه  1317 وبه شماره شناسنامه 12  و به شماره ملی    1142270718  
نســبت به 3 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
15.70مترمربع پالک شــماره  12  فرعی از   77    اصلی واقــع  در  وراه کوه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از شــهرداری خمینی شهر 
ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 63 و ســند 201891 مورخ 89/09/29  دفتر 73  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  3153  مــورخ  1398/03/18 آقــای / خانم رضا صرامی فروشــانی    
فرزند  محمد علی  به شــماره کالســه  1317   وبه شماره شناســنامه 131  و به شماره 
ملی    1141514885  نســبت به شــش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 
15.20مترمربع پالک شــماره  12  فرعی از   77    اصلی واقــع  در  وراه کوه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از شــهرداری خمینی شهر 
ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 63 و ســند 201891 مورخ 89/09/29 دفتر 73  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره  3155  مورخ  1398/03/18 آقای / خانم زهرا غفوری ورنوســفادرانی  
فرزند  احمد  به شماره کالســه  1319  وبه شماره شناســنامه 15992  و به شماره ملی    
1142374653  نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به 
مساحت 15.70مترمربع پالک شماره  12  فرعی از   77    اصلی واقع  در  وراه کوه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر 
ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 63 و ســند 201891 مورخ 89/09/29 دفتر 73  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره  4938  مورخ  1398/04/16 آقای / خانم قاسم آقایی  فرزند  محمد علی  به 
شماره کالسه  0657  وبه شماره شناسنامه 661  و به شماره ملی    1140700502  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 200مترمربع پالک شماره  79  
فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ثبت در صفحه 675 دفتر 86 و صفحه 675 دفتر 80 و صفحه 14دفتر 382 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  5024 مورخ  1398/04/18 آقای / خانم فاطمه مســعودیان خوزانی    
فرزند  احمد  به شــماره کالســه  1613   و به شماره شناســنامه 2941  و به شماره ملی    
1141232103  نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 100.85مترمربع پالک 
شماره  571  فرعی از   85    اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند8115 مورخ 85/09/29 دفتر 139  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره  3918 مورخ  1398/04/02 آقای / خانم یداله طاهری فروشانی    فرزند  
حیدر  به شماره کالسه  0418  و به شماره شناسنامه 539  و به شماره ملی    1141242664  
نسبت به  شش   دانگ یکباب  کارگاه   به مساحت 195.60مترمربع پالک شماره  47 فرعی 
از   80    اصلی واقع  در  صحرا کهنه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل ثبت در صفحه 151 دفتر262 مع الواسطه از حسین حاج باقری ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  3819 مورخ  1398/03/30 آقــای / خانم عالمــه زهتاب خوزانی    
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0126  وبه شماره شناســنامه 311  و به شماره ملی    
1141406977  نســبت7/2 حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159 فرعی از   113  اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره  3817 مــورخ  1398/03/30 آقای / خانم فاطمــه زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شماره کالسه  0119  وبه شماره شناســنامه 11168  و به شماره ملی    
1140364693  نســبت7/2 حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159 فرعی از   113    اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 68 دفتر 

657ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شماره  3826 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم مرتضی  زهتاب خوزانی   فرزند  
فتح اله  به شماره کالسه  0124  و به شماره شناسنامه 43  و به شماره ملی    1141505509  
نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 293.20مترمربع 
پالک شماره  )158(1159  فرعی از   113  اصلی واقع  در  بوستام سهم خوزان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 65 دفتر 657 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  3825 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم حبیــب اله  زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0129  وبه شماره شناســنامه 150  و به شماره ملی    
1141473461  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159  فرعی از   113    اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 56 دفتر 

657ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره  3823 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم مصطفــی زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0128  وبه شماره شناســنامه 127  و به شماره ملی    
1141524511  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159  فرعی از   113  اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 59 دفتر 

657 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شــماره  3821 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم محمد علی زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0125  وبه شماره شناســنامه 371  و به شماره ملی    
1141426102  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20 مترمربع پالک شماره  )158(1159 فرعی از   113   اصلی واقع  در  بوستام سهم 

خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 68 دفتر 
657ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

16- رای  شــماره  3295 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم احمد مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1627  وبه شــماره شناســنامه 320  و به شماره ملی    
1141027259  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10 دفتر 63  و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره  3297 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم اکرم مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1623  وبه شــماره شناســنامه 473  و به شماره ملی    
1141042363  نسبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 765.55 
مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت حیدر مالکی سند 18202مورخ 
52/02/10دفتر 63 و ســند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائــه انحصار ورثه و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  3305 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم اعظم مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1624  وبه شماره شناســنامه 15260  و به شماره ملی    
1140151381  نسبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 765.55 
مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت حیدر مالکی سند 18202مورخ 
52/02/10 دفتر 63 و ســند 46822 مــورخ 57/08/24  دفتر 73 و ارائــه انحصار ورثه 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  3301 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم اشرف مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1629  وبه شماره شناســنامه 16203  و به شماره ملی    
1140160869  نســبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  3299 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم حسین  مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شــماره کالســه  1626  وبه شماره شناســنامه 1255  و به شماره ملی    
1141099543  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  5684 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم محسن  مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شــماره کالســه  1620  و به شماره شناســنامه 1194  و به شماره ملی    
1141214581  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  5687 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم منیژه  مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1622  وبه شماره شناســنامه 13628  و به شماره ملی    
1140135015  نســبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63 و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  5622  مورخ  1398/04/29 آقــای / خانم آمنه مالکی فروشــانی    
فرزند  بهرام  به شماره کالســه  0388  وبه شماره شناســنامه 10197 و به شماره ملی    
1142326799  نســبت به 2 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  صفحه 525 دفتر 30ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره  5626  مورخ  1398/04/29 آقای / خانم زهره مختاری ورنوسفادرانی    
فرزند  جعفر  به شــماره کالســه  0387    وبه شماره شناســنامه 1117 و به شماره ملی    
1142239357  نســبت به 1 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  صفحه 525 دفتر 30ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  5628  مــورخ  1398/04/29 آقــای / خانم غالمرضــا علیرضایی 
ورنوسفادرانی  فرزند  نجف علی  به شماره کالسه  0385    وبه شماره شناسنامه 441 و به 
شماره ملی  1141000946  نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از شش   دانگ یکباب  خانه   به 
مساحت 499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  صفحه 525 دفتر 30ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شــماره  5630 مــورخ  1398/04/29 آقای / خانم محمــد علی  علیرضایی 
ورنوسفادرانی    فرزند  غالمرضابه شماره کالسه  0390 و به شماره شناسنامه 3190 و به 
شماره ملی  1141340917  نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از شش   دانگ یکباب  خانه   به 
مساحت 499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  صفحه 525 دفتر 30 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شــماره  5624  مورخ  1398/04/29 آقای / خانم زهــره خان احمدی  فرزند  
رجبعلی  به شــماره کالســه  0391    وبه شــماره شناســنامه 13656 و به شماره ملی    
1140135309  نســبت به 1 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  صفحه 525 دفتر 30 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره  4749  مورخ  1398/04/13 آقای / خانم فاطمه سالمی    فرزند  حسینقلی  
به شماره کالسه 0030    وبه شماره شناسنامه 37 و به شماره ملی    1141970694  نسبت 
به شــش   دانگ یکباب  خانه   به مســاحت 140.05مترمربع پالک شماره  576 و 559  
فرعی از   104 اصلی واقع  در  اصغر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل ثبت در  صفحه 515 دفتر 414 و مع الواسطه از محمد رضا سالمی ثبت در صفحه 
 در صفحه 458 دفتر 414ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
29- رای  شماره  4751  مورخ  1398/04/13 آقای / خانم حجت اله سالمی  فرزند  محمد 
رضا  به شماره کالسه 0028  وبه شماره شناسنامه 116 و به شماره ملی  1142164713  
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 82.40مترمربع پالک شماره  559  فرعی 
از   104  اصلی واقع  در  اصغر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از محمد رضا سالمی ثبت در صفحه در صفحه 458 دفتر 414 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره  4753  مــورخ  1398/04/13 آقــای / خانم مرضیــه صافی نجف 
آبادی    فرزند  عبداله  به شماره کالســه 0029    و به شماره شناسنامه 1154 و به شماره 
ملی    1091273601  نسبت به3 دانگ مشــاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
83.33مترمربع پالک شــماره 559  فرعی از   104  اصلی واقع  در  اصغر آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در  صفحه 461 دفتر 414 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شماره  4755  مورخ  1398/04/13 آقای / خانم مهدی سالمی    فرزند  محمد 
رضا  به شماره کالسه 0027    وبه شماره شناسنامه 864  و به شماره ملی    1140703021  
نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 83.33مترمربع پالک 
شــماره 559  فرعی از   104  اصلی واقع  در  اصغر آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در  صفحه 461 دفتر 414 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شــماره  5766  مــورخ  1398/04/31 آقــای / خانــم نســرین گرمرودی    
فرزند  یوسف   به شماره کالســه 00845    وبه شماره شناســنامه 151 و به شماره ملی    
0061750549  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 234.51 مترمربع پالک 
شــماره 140  فرعی از   114  اصلی واقع  در  شــمس آبادبخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در  صفحه 430 دفتر 573 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  5762  مورخ  1398/04/31 آقای / خانم فاطمه نعلبندیان ســدئی    
فرزند  قربانعلی   به شــماره کالســه 00844   وبه شماره شناســنامه 1292 و به شماره 
ملی  1142241106  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
172.14مترمربع پالک شماره 55  فرعی از   114    اصلی واقع  در  شمس آبادبخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت عباس رضایی سند 

3649 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره  5760  مــورخ  1398/04/31 آقــای / خانم عباس حــاج رضائی     
فرزند  حسین  به شماره کالســه 00843   وبه شماره شناســنامه 579 و به شماره ملی    
1141082942  نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
172.14مترمربع پالک شماره 55  فرعی از   114   اصلی واقع  در  شمس آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 3649 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای  شــماره  1924  مــورخ  1398/02/19 آقای / خانم مجیــد زهتاب خوزانی     
فرزند  اکبر    به شــماره کالســه 0293  وبه شماره شناســنامه 20702 و به شماره ملی    
1140206575  نسبت به  شش   دانگ یکباب  انبار  به مساحت 304.55مترمربع پالک 
شــماره 343  فرعی از   116  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 157 دفتر 121 و صفحه 158 دفتر 597 و صفحه 
121 دفتر 597 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

36- رای  شــماره  4196  مــورخ  1398/04/05 آقــای / خانم زهرا زمانی فروشــانی     
فرزند  رضا علی به شــماره کالســه 0511   وبه شماره شناســنامه 16697 و به شماره 
ملی    1140165828  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
173.50مترمربع پالک شماره 40  فرعی از   80   اصلی واقع  در  صحرا کهنه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 2251 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره  4197  مورخ  1398/04/05 آقای / خانم داوود پریشــانی فروشانی     
فرزند  ناصر  به شماره کالسه 0510   وبه شماره شناســنامه 1130405893 و به شماره 
ملی    1130405893  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
173.50مترمربع پالک شماره 40  فرعی از   80   اصلی واقع  در  صحرا کهنه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 2252 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شــماره  5235  مورخ  1398/04/19 آقای / خانم عزت اکبری محمود آبادی     
فرزند  حســین     به شماره کالســه 0619   وبه شماره شناســنامه 299 و به شماره ملی    
1141004631  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 142مترمربع پالک شماره 
107  فرعی از   173   اصلی واقع  در  اراضی شمال شــهر بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 377 دفتر 255 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شــماره  5119  مــورخ  1398/04/18 آقای / خانم اکــرم بدیعی جو آبادی     
فرزند  عباس    به شماره کالسه 0363   وبه شــماره شناسنامه 540070 و به شماره ملی    
1284648176  نسبت به شــش   دانگ یکباب  مغازه و فوقانی   به مساحت 38مترمربع 
پالک شــماره 2523  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از محمد رضا بدیهی ثبت در صفحه 2 دفتر 520 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره  5121  مــورخ  1398/04/18 آقای / خانم اکــرم بدیعی جو آبادی     
فرزند  عباس    به شماره کالسه 0363   وبه شــماره شناسنامه 540070 و به شماره ملی    
1284648176  نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 201.83مترمربع پالک 
شــماره 1999  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از محمد رضا بدیهی ثبت در صفحه535 دفتر 348 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شــماره  5576  مورخ  1398/04/27 آقای / خانم فاطمه تقی زاده وید جائی      
فرزند  ذبیح اله   به شماره کالســه 0683   وبه شماره شناســنامه 452 و به شماره ملی    
1141047985  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 358مترمربع پالک شماره 
27  فرعی از 120   اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ثبت در صفحه420دفتر 123 و صفحه 52 دفتر 42 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
42- رای  شــماره  5075  مــورخ  1398/04/17 آقــای / خانم نادر هــوازاده      فرزند  
غالمرضا   به شماره کالســه 0360   وبه شماره شناســنامه 1130223991 و به شماره 
ملی    1130223991  نسبت به شــش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 39.69مترمربع 
پالک شــماره 706  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی آباد بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواســطه از مالکیت غالمرضا هوازاده سند 96140 
 مورخ 76/08/21 دفتر 63و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
43- رای  شــماره  1099  مورخ  1398/02/05 آقای / خانم اعظم پریشــانی فروشانی 
فرزند  محمد تقی    به شــماره کالسه 2131   وبه شماره شناســنامه 20121 و به شماره 
ملی    1140200775  نسبت به 3 دانگ مشاع ازشــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
203مترمربع پالک شــماره 225  فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابا فضلگاه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 64310 مورخ 94/11/21 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
44- رای  شماره  1097  مورخ  1398/02/05 آقای / خانم محمد تقی عمو چی فرزند  نظر 
علی    به شماره کالسه 2132   وبه شماره شناسنامه 627و به شماره ملی    1141105888  
نسبت به 3 دانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 203مترمربع پالک شماره 
225  فرعــی از   107   اصلی واقع  در  بابا فضلگاه بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ســند 64310 مورخ 94/11/21 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
45- رای  شــماره  5773  مــورخ  1398/04/31 آقای / خانم بتول پیمانی فروشــانی 
فرزند  رجبعلی    به شماره کالســه 0722 وبه شماره شناســنامه 2101و به شماره ملی    
4848543207  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 168.50مترمربع پالک 
شماره 356  فرعی از   116   اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 111520 مورخ 96/11/01 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
46- رای  شــماره  5972  مورخ  1398/05/05 آقای / خانم نجمه حاجی حیدری  فرزند  
حسن   به شماره کالسه 0359 وبه شماره شناسنامه 1587و به شماره ملی    1141324857  
نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 63.80مترمربع پالک شماره 196  فرعی 
از   117   اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 70785 مورخ 69/12/26 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
47- رای  شــماره  5281  مورخ  1398/04/20 آقای / خانم رســول حیدری جو آبادی  
فرزند  محمد علی  به شــماره کالسه 0273 وبه شماره شناســنامه 980و به شماره ملی    
1140846698  نسبت به1/5 دانگ یکباب زمین  دارای اعیانی  به مساحت 442مترمربع 
پالک شماره 1327  فرعی از   99  اصلی واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 28472 مورخ 97/12/06 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
48- رای  شــماره  5256  مورخ  1398/04/20 آقای / خانم امیر خسرو محمدی   فرزند  
علی به شماره کالسه 0269 وبه شماره شناسنامه 1124و به شماره ملی    1140848135  
نســبت به 4/5 دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 442مترمربع پالک شماره 
1327  فرعی از   99  اصلی واقــع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت مختار محمدی  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
49- رای  شــماره  0811  مــورخ  1398/01/29 آقای / خانم غالمحســین قربانیان    

فرزند  ســیف اهلل  به شماره کالســه 1282 وبه شــماره شناســنامه 4351و به شماره 
ملی    1142271552  نســبت به6 دانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت  به مساحت 
220.98مترمربع پالک شماره 317  فرعی از   122اصلی واقع  در  بزمکه وراه کوه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 34255 مورخ 97/04/04 دفتر خانه 

301و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
50- رای  شــماره4964  مورخ  1398/04/16 آقای / خانم زهــرا صفارخوزانی    فرزند  
خدارحم به شماره کالسه 0775 وبه شماره شناسنامه 429و به شماره ملی    1141126605  
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 83.41 مترمربع پالک شماره 
327و 326  فرعی از   82اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه  ســند 289470 مورخ 77/12/12 دفتر خانه 46 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
51- رای  شــماره3234 مورخ  1398/03/19 آقای / خانم محمد حســن زابلی خوزانی    
فرزند  حســین به شماره کالســه 0075 وبه شــماره شناســنامه 479و به شماره ملی    
1141639335  نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب خانه به مساحت 83.41 
مترمربع پالک شماره 327و 326  فرعی از   82اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 289470 مورخ 77/12/12 دفتر خانه 

46و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
52- رای  شماره3806 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم امراله لطفی    فرزند  قنبر علی  به 
شماره کالسه 0535 وبه شماره شناسنامه 2948 و به شماره ملی    1141266601  نسبت 
به3 دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 255.11مترمربع 
پالک شــماره 1661  فرعی از   114اصلی واقع  در شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 13964 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
53- رای  شماره3809 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم سمیه عموچی    فرزند  حبیب اله   
به شماره کالسه 0536 وبه شماره شناسنامه 2495و به شماره ملی    1142253147  نسبت 
به3 دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 255.11مترمربع 
پالک شــماره 1661  فرعی از   114اصلی واقع  در شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 13965 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
54- رای  شــماره3610 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم رضا طاهری خوزانی    فرزند  
حبیب اله   به شــماره کالســه 0088 وبه شــماره شناســنامه 11990و به شماره ملی    
140372939  نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
193.30مترمربع پالک شماره 114  فرعی از   84اصلی واقع  در خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 150950 مورخ 83/03/23 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
55- رای  شــماره1375 مورخ  1398/02/10 آقــای / خانم اعظــم طاهری خوزانی    
فرزند  فتح اله   به شماره کالســه 1942 وبه شماره شناســنامه 11990و به شماره ملی    
140372939  نســبت به3 دانگ مشــاع از شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به 
مســاحت 193.30مترمربع پالک شــماره 114  فرعی از   84 اصلی واقــع  در فتح اباد 
خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  سند 150950 مورخ 
 83/03/23 و دفتر خانه 73مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

گردیده است. 
56- رای  شــماره3598 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم اســماعیل  طاهری خوزانی    
فرزند  مرتضی به شــماره کالســه 1940 وبه شــماره شناســنامه 1130275884و به 
شماره ملی    1130275884  نسبت به شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی مسنی 
شده با ســتون به مســاحت 174.50مترمربع پالک شــماره 114  فرعی از   84 اصلی 
واقع  در فتح اباد خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  سند 
 54686 مورخ 96/08/01 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
57- رای  شــماره2962 مورخ  1398/03/09 آقای / خانم مرتضــی   طاهری خوزانی    
فرزند  حبیب اله به شــماره کالسه 1943 وبه شماره شناســنامه 11991و به شماره ملی    
1140372947  نسبت به شش دانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 188.10مترمربع 
پالک شماره 114  فرعی از   84اصلی واقع  در فتح اباد خوزان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 1490120 مورخ 82/12/02 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
58- رای  شماره3608 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم مرضیه سبحانی نسب    فرزند  
حسین  به شماره کالســه 0089 وبه شماره شناســنامه 1740470321و به شماره ملی    
1740470321  نسبت به شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی مسنی شده با ستون به 
مساحت 174.50مترمربع پالک شماره 114  فرعی از   84 اصلی واقع  در فتح اباد خوزان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت رضا و اعظم 
طاهری سند 15095 مورخ 83/03/23 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
59- رای  شماره3609 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم محمد مهدی طاهری خوزانی    
فرزند رضابه شماره کالسه 1941 وبه شــماره شناسنامه 1130192024و به شماره ملی    
1130192024  نسبت به شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی مسنی شده با ستون به 
مساحت 174.50مترمربع پالک شماره 114  فرعی از   84 اصلی واقع  در فتح اباد خوزان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت رضا و 
اعظم طاهری سند 150950 مورخ 83/03/23 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
60- رای  شماره4930 مورخ  1398/04/16 آقای / خانم نجمه جعفری دینانی     فرزند 
احمد به شماره کالسه 0727 وبه شماره شناسنامه 4242و به شماره ملی    1142430375  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مســاحت 167.59مترمربع پالک شماره 59 اصلی 
واقع  در دینان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از ارائه 
قولنامه  مالکیت کربالیی میرزا سند 36335 مورخ 45/09/01 دفتر 56 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
61- رای  شــماره1930 مــورخ  1398/02/19 آقای / خانم فرشــته کمالــی اندانی     
فرزند ابراهیم  به شــماره کالســه 3029 وبه شــماره شناســنامه 3029و به شــماره 
ملی    1141232987  نســبت بــه 3 دانگ از  شــش دانگ  یکباب خانه به مســاحت 
207.46مترمربع پالک شــماره 89  فرعــی از   110اصلی واقع  در ککــو کوش اندان  
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 306 دفتر 551 
 و صفحه 522 دفتر 553 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است. 
62- رای  شماره1932 مورخ  1398/02/19 آقای / خانم رسول  کمالی اندانی     فرزند ناد 
علی به شماره کالسه 1251 وبه شماره شناسنامه 123و به شماره ملی    1141704587  
نسبت به 3 دانگ از  شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 207.46مترمربع پالک شماره 
89  فرعی از   110اصلی واقع  در کک و کوش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 306 دفتر 55 و صفحه 522 دفتر 553 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
63- رای  شــماره3316 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم صدیقه میــری یان  اندانی     
فرزند سید ابراهیم  به شماره کالســه 1843 وبه شماره شناســنامه 48و به شماره ملی    
1141522985  نسبت به 3 دانگ از  شــش دانگ  یکباب خانه به مساحت 129مترمربع 
پالک شــماره 897  فرعی از   111اصلی واقع  در نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 10995 و ارائه قولنامه از زهره حیدری ثبت 
در صفحه 369دفتر 564 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
64- رای  شماره3317 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم مریم کریمی  اندانی     فرزند صفر 
علی  به شماره کالسه 1844 وبه شماره شناسنامه 10558و به شماره ملی    1142330435  
نسبت به 3 دانگ از  شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 129مترمربع پالک شماره 897  
فرعی از   111اصلی واقــع  در نخود جاری اندان  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از صدیقه میریان  ســند 10995 و ارائه قولنامه از زهره 
حیدری ثبت در صفحه 369دفتر 564 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
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65- رای  شماره5114 مورخ  1398/04/18 آقای / خانم برزو عادگار صالحی     فرزند صفر 
علی  به شماره کالسه 1864 وبه شماره شناسنامه 361و به شماره ملی    5759585207  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 171.92مترمربع پالک شماره 825  فرعی 
از   99اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالکیت جعفر اخوان سند 1864 مورخ 30/06/14 دفتر 73  و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
66- رای  شماره3804 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم اشرف طاهری   فرزند قدمعلی  
به شماره کالسه 0578 وبه شماره شناسنامه 308و به شماره ملی    1141626578  نسبت 
به شش دانگ  یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 333.53مترمربع پالک شماره 35  فرعی 
از   114اصلی واقع  در شــمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل ثبت در صفحه 485 دفتر 603و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
67- رای  شــماره5903 مورخ  1398/05/02 آقای / خانم سلیمان ســلمانیان   فرزند 
حسن   به شماره کالسه 0024 وبه شماره شناسنامه 950و به شماره ملی    1141723147  
نســبت به شــش دانگ  یکباب خانه به مســاحت 64.38مترمربع پالک شماره 235  
فرعــی از   110اصلی واقــع  در کک وموش انــدان   بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از حســن پاکدل در صفحه 298 دفتر 347 ثبت 
 در صفحــه 485 دفتر 603و مالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
68- رای  شــماره2200 مــورخ  1397/08/13 آقــای / خانم فاطمــه حاجی مرادی 
ورنوسفادرانی    فرزند نعمت اهلل   به شماره کالسه 1081 وبه شماره شناسنامه 17337و به 
شماره ملی    1142388093  نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 180مترمربع 
پالک شماره 567  فرعی از   158اصلی واقع  در صدر آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر  ثبت در صفحه 211 دفتر 

151و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
69- رای  شماره5087 مورخ  1398/04/17 آقای / خانم زهرا هوازاده جو آبادی   فرزند 
حسن به شماره کالسه 2091 وبه شماره شناسنامه 1212و به شماره ملی    1140849018  
نسبت به شــش دانگ  یکباب کارگاه  به مســاحت 289.24مترمربع پالک شماره 886  
فرعی از   75اصلی واقع  در دســتگرد  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبــت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواســطه از رمضانعلی اســالمی   ثبت در صفحه 451 دفتر 134 و دفتر 
 134 و دفتر 509 صفحه 269و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و

 محرز گردیده است. 
70- رای  شــماره8283 مورخ  1397/12/13 آقای / خانم فخر الســادات میر دامادی 
خوزانی  فرزند سید لطف اله به شماره کالسه 2091 و به شماره شناسنامه 116و به شماره 
ملی  1141473127  نسبت به شــش دانگ  یکباب مغازه  به مساحت 28.70مترمربع 
پالک شــماره 71  فرعی از   114اصلی واقع  در کهندژ  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 10940 مورخ 41/02/20 دفتر 73 و سند 117628 مورخ 
84/03/28 دفتر 63و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
71- رای  شماره4694 مورخ  1398/04/12 آقای / خانم محمد حسن رضایی فروشانی     
فرزند مصطفی به شــماره کالسه 0229 وبه شماره شناســنامه 11128و به شماره ملی    
1142336141  نسبت به شش دانگ  یکباب خانه   به مساحت 101.75مترمربع پالک 
شــماره 315  فرعی از   107 اصلی واقع  در بابا فضلگاه  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از عبدالعلی صرامی  ثبت در صفحه 256 دفتر 66 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
72- رای  شماره8887 مورخ  1397/12/23 آقای / خانم اکرم عسگری   فرزند محمد به 
شماره کالسه 1531وبه شماره شناسنامه 1130025055و به شماره ملی    1130025055  
نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش دانگ  یکباب خانه دو طبقه   به مساحت 130.44مترمربع 
پالک شماره 1930و 1931تبدیل به 5770   فرعی از   72 اصلی واقع  در فروشان  بخش  

14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 191440 مورخ 88/06/02 دفتر 73 
و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

73- رای  شــماره8885 مــورخ  1397/12/23 آقای / خانم عبدالوهــاب جعفری  پور 
سدهی   فرزند محمد رضا به شماره کالسه 1530وبه شماره شناسنامه 2092و به شماره 
ملی    1142249107  نسبت به 4 دانگ مشاع از  شــش دانگ  یکباب خانه دو طبقه   به 
مساحت 130.44مترمربع پالک شماره 1930و 1931تبدیل به 5770   فرعی از   72 اصلی 
واقع  در فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 191809 
مورخ 88/06/17 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
74- رای  شــماره8284 مورخ  1397/12/13 آقای / خانم ملیحه احمدی  فرزند ســید 
یداهلل به شماره کالسه 1891وبه شماره شناسنامه 540و به شماره ملی    1141147475  
نسبت به شش دانگ  یکباب  مغازه  به مساحت 32.10مترمربع پالک شماره 71   فرعی از   
114اصلی واقع  در کهندژ     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
434411 مورخ 82/08/17 دفتر 46 و سند 25106 مورخ 75/09/27 دفتر 46 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
75- رای  شماره1183 مورخ  1398/02/05 آقای / خانم فاطمه مختاری اندانی   فرزند 
علی  به شماره کالسه 1863وبه شماره شناســنامه 17و به شماره ملی    1141414627  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه   به مساحت 680.20 مترمربع پالک شماره 80   فرعی 
از   73اصلی واقع  در جوتنده   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
26416 مورخ 50/01/15 دفتر 61 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
76- رای  شماره6146 مورخ  1398/05/08 آقای / خانم ابراهیم روح الهی ورنوسفادرانی        
فرزند رضا قلی   به شــماره کالسه 0539وبه شــماره شناســنامه 263و به شماره ملی    
1140940724  نســبت به شــش دانگ  یکباب خانه در حال ســاخت    به مســاحت 
132.60مترمربع پالک شماره 542   فرعی از   87 اصلی واقع  در ورنوسفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت روح اهلل روح اللهی و 
ربابه حاج هاشمی سند 901 و 912 و ثبت در صفحه 102 دفتر 161 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
77- رای  شــماره5117 مــورخ 1398/04/18 آقــای / خانم اکرم بدیعــی جو آبادی         
فرزند عباس به شماره کالســه 0361وبه شماره شناســنامه 540070 و به شماره ملی    
1284648176  نسبت به شــش دانگ  یکباب مغازه به مساحت 59.29 مترمربع پالک 
شماره 2523   فرعی از   99 اصلی واقع  در جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت محمد رضا محمدی ثبت در صفحه 2 دفتر 520 

و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
78- رای  شماره4972 مورخ 1398/04/16 آقای / خانم هوشنگ برونی  فرزند کلبعلی  به 
شماره کالسه 0478و به شماره شناسنامه 756و به شماره ملی    5759336974  نسبت 
به شش دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 107.43مترمربع پالک شماره 596   فرعی 
 از   99 اصلی واقع  در جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالکیت امیر هوازاده سند 11134 مورخ 41/05/18 دفتر 73 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
79- رای  شــماره5279 مورخ 1398/04/20 آقای / خانم روح اهلل حیدری  فرزند محمد 
علی   به شماره کالسه 0365و به شماره شناســنامه 14و به شماره ملی  1290509441  
نسبت به شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 156.34مترمربع پالک شماره 
1327   فرعی از   99 اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالکیت  محمد تقی نجفی سند 36683 مورخ 23/12/24دفتر 

14و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/31

م الف: 554119   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

ابالغ  وقت رسیدگی
5/234 شماره: 788/98 حل4، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/07/09 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی کبیریان ، نام پدر: 
محمدباقر ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی ک نجاران پ6 ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: امین الیاسی ، نام پدر: محمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه 25/000/000 
ریال چک به شماره 409957-97/9/30 عهده بانک رفاه ، دالیل خواهان: کپی مصدق 
چک و عدم برگشت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 570501 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

 5/231 شــماره: 625/98 حــل3 ، مرجع رســیدگی: شــعبه ســوم حقوقی شــورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
 ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:40 بعدازظهر
 روز شنبه مورخه 1398/07/06 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی بهرامی 
 فر ، نام پدر: قاسم ، نشانی: خمینی شهر خ آتشگاه بعداز سه راهی درچه به سمت نجف آباد 
تقاطع اول ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فریده جوکار ، خواســته و بهای 
آن: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 599041 مورخ 95/12/25 مبلغ 80/000/000 
ریال از حساب جاری بانک ایران زمین به انضمام کلیه خسارات ، دالیل خواهان: رونوشت 
 چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
  م الــف: 569044 رئیــس شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

خمینی شهر
ابالغ رای

5/228 کالسه پرونده:399/98-98/04/26 ،شــماره دادنامه:875- 98/05/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسینعلی اعتمادی فرزند 
محمود به نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ؛ خواندگان: 1-محمد ابول دخت پور 
فرزند سلیمان نشانی: مجهول المکان 2-معصومه سلطانی نشــانی: خمینی شهر بلوار 
عموشاهی مهر20 واحد1 ،خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت آقای حســینعلی اعتمادی فرزند محمود به طرفیت خواندگان 
1-محمد ابول دخت پور فرزند ســلیمان  2- معصومه سلطانی به خواسته مطالبه وجه 1 
فقره چک به شــماره 151/018812 به مبلغ 14/700/000 ریال مورخ 94/2/15 عهده 
 بانک صادرات شعبه هرمزگان از جاری 0104384467003 به انضمام هزینه دادرسی و 
خســارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل 
مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود 
یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده انــد همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد 
 اصلی صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق 
نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا 

شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/04/26 و به اســتناد مواد 522 و 519 و 198 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد 249 و 310 و 313 
 و 314 از قانــون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
ماده2 قانون صدور چک حکــم به محکومیــت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
14/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/223/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک 94/2/15 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق 
 خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی اســت و ظرف بیست روز پس از ابالغ
 قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل 
 تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 567756   ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

5/229 کالسه پرونده:3839/97 ،شماره دادنامه:308 -98/02/07 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمود نقدی نشانی: خمینی شهر بلوار 
 بهشتی خ خیام کوچه دانش پ108 ؛ خوانده: 1-عطب اله مجیدی موخر نشانی: بهبهان

 2-نعمت اله فردیان نشــانی: مجهول المکان ، رای شــورای حــل اختالف )گزارش 
اصالحی(: نظر به اینکــه خواهان آقای محمــود نقدی و خوانده آقایــان 1-عطب اله 
مجیدی موخــر 2-نعمت اله فردیان به شــرح صورتجلســه مورخــه 98/2/3 ادعای 
خــود را به ایــن نحو به ســازش خاتمــه دادند کــه خوانــدگان بابت اصــل بدهی و 
هزینه های رســیدگی و حق الوکالــه وکیل در تاریــخ 98/2/4 مبلــغ 80/000/000 
ریــال و در تاریــخ 98/3/10 مبلــغ 30/000/000 ریــال و در تاریــخ 98/4/10 مبلغ 
30/000/000 ریــال و در تاریــخ 98/5/10 مبلــغ 10/000/000 ریــال بــه 
 حســاب کارت بانک رفــاه خمینی شــهر بــه شــماره 5894631581373651 بنام
 محمود نقدی فروشانی واریز نمایند و پرونده مختومه گردد همزمان با واریز آخرین قسط 
الشــه دو چک پرونده و گواهی عدم پرداخت به خواندگان مســترد گردد ضمنًا خواهان 
 متعهد گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به آزادی حساب و اموال خواندگان بابت
 تامین خواسته این پرونده مســدود گردیده اســت اقدام نماید. علی هذا مستنداً به ماده 
 25 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 87/4/18 دعوی مطروحه مختومه به سازش
  تلقی و مفاد آن نســبت به طرفیــن و قائم مقام آنها نافــذ و معتبر بــوده و مانند احکام
 دادگاه هــا و دادگســتری به موقع اجــرا گذاشــته خواهد شــد. م الف: 567771   
 محمــد رضایــی قاضــی شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل اختالف شهرســتان

 خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

5/236 شــماره: 764/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/07/03 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی کبیریان ، نام 
 پدر: محمدباقر ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی ک نجاران پ6 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: داوود طالبی ، نام پدر: رضا ، خواسته و بهای آن: حکم به محکومیت 
پرداخت وجه چک شــماره 680089 به مبلغ هفده میلیون و ششصد هزار ریال و هزینه 
دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت تا پایان اجرا ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 570499 رئیــس شــعبه یازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر

ابالغ رای
5/230 کالســه پرونده:2186/97 ، شــماره دادنامه:713 ، تاریخ رسیدگی: 98/04/02 
،مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مرتضی اعتمادی به 
نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک167 بن بست یاس9 ؛ خوانده: یوسف خانی چورپاچای 
نشانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خواهان آقای مرتضی اعتمادی فرزند محمود علیه آقای یوســف خانی چورپاچای فرزند 
حمید به خواسته مطالبه مبلغ ســی میلیون ریال 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 0471/265980-97/10/24 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود 
اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین 
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/405/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی در حــق خواهان صادر و اعالم می گــردد. این رای غیابی 
اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف 
 مهلت 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 567758  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

5/232 کالسه پرونده:81/98 ،شماره دادنامه:917-98/5/9 ،مرجع رسیدگی:شعبه هشتم 
شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ســیدابوالفضل موسوی فرد به نشانی:خمینی 
شهر خ بسیج جنب بن بست 81 ؛ خوانده: محسن احمدی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
ســیدابوالفضل موســوی فرد به طرفیت آقای محسن احمدی به خواســته مطالبه مبلغ 
180/000/000 ریال وجه یک فقــره چک به شــماره 9521445717 مورخ 97/4/30 
عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلســه مورخ 98/4/30 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت 
 اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/290/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
 صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهــی در همین شــورا و ســپس ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــاء مدت 
 واخواهــی قابــل تجدیدنظــر در محاکم عمومــی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 570344   ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 

ابالغ رای
5/233 کالسه پرونده:83/98 ،شماره دادنامه:916-98/5/9 ،مرجع رسیدگی:شعبه هشتم 
شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ســیدابوالفضل موسوی فرد به نشانی:خمینی 
شهر خ بسیج جنب بن بست 81 ؛ خوانده: رضا شــیخلر نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
آقای سیدابوالفضل موســوی فرد به طرفیت آقای رضا شــیخلر به خواسته مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 32802 مورخ 89/9/30 عهده بانک 
اعتبار مهر به انضمام خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلســه مورخ 98/4/30 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه 
به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری مســتنداً به مــواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چک و 
مــواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم بــه محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/095/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 570345  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ رای

5/235 کالســه پرونده:2658/97 ، شــماره دادنامه:811 ، تاریخ رسیدگی: 98/04/16، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمد رضایی فرد 
به نشانی: خمینی شهر خ کهندژ خیابان کانال انبار سیمان عمادی , وکیل:  عباس مهرابی 
و فرهاد قصری نشانی: خمینی شهر ســه راه معلم بلوار آزادگان ساختمان آوا ط2 واحد7 ؛ 
خوانده: 1-شرکت روبین سازه 2-احسان اهلل جنابی نشانی: هردو مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقای 
محمد رضایی فرد فرزند رجبعلی علیه 1-شرکت روبین سازه تهران 2-احسان اهلل جنابی 
فرزند محمدجواد به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 120/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 9941263-96/9/25 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین 
آن دارد و اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند 
با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/540/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
ســپس ظرف مهلت 20  روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی 

شهر می باشــد. م الف: 570503  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر 

ابالغ رای
5/238 کالسه پرونده:1499/97 ،شــماره دادنامه:175-98/2/9 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمود تولدی شریف به نشانی اصفهان 
ملک شهر خ مفتح کوی رسالت، خوانده: هاجر حسن نژاد به نشانی شیراز روستای گردخون 
کوچه صنعتگران فرعی دوم سمت چپ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمود تولدی شریف به طرفیت آقای هاجر حسن 
نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 782175 - 
97/4/25 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه مورخ 98/1/17 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/155/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
 تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای
 کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
 صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل
 واخواهــی در همین شــورا و ســپس ظــرف مهلــت 20 روز پــس از انقضــاء مدت 
 واخواهــی قابــل تجدیدنظــر در محاکم عمومــی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 568703   ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
ابالغ راي

5/237 کالسه پرونده:2555/97 ،شــماره دادنامه:486 -98/3/5 ،مرجع رسیدگي:شعبه 
چهارم شــوراي حل اختالف خمیني شــهر خواهان: ســیدابوالفضل موســوي فرد به 
نشاني:خمیني شهر دستگرد قداده جنب بن بست 81 ؛ خوانده: جهانبخش فیروزي اجاق 
نشاني: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاءقاضي 
شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: 
در خصوص دعوي آقاي سیدابوالفضل موسوي فرد به طرفیت آقاي جهانبخش فیروزي 
اجاق به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 03708175 
مــورخ 94/11/30 بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال و 03708174-94/9/30 به مبلغ 
50/000/000 ریال و 109882-94/5/3 به مبلغ 20/000/000 ریال عهده بانک پست 
بانک به انضمام  خسارت دادرسي و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه 
مورخ 98/2/31 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتي 
اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدي 
بودن اسناد تجاري مســتنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به  ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني دعوي خواهان را ثابت دانسته و حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/670/000 ریال بابت خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبناي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي اعالمي از 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره 
غیابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شــورا و ســپس ظرف 
 مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهي قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومي حقوقي 
خمیني شــهر مي باشــد. خســارت تاخیر تادیه در مورد چک شــماره 109882 بانک 
ملي از تاریخ ســر رسید چک محاســبه و در مورد دو فقره حواله به شــماره 03708175 
 و 03708174 از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 97/10/26 محاســبه مــي شــود. 
م الف: 570347 عمار امیري آراني قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان 

خمیني شهر 
حصر وراثت

5/239 آقای حســین اونیکزی دارای شناســنامه شــماره 219 به شــرح دادخواست به 
کالسه  260/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر اونیکزی به شناسنامه 40 در تاریخ 1386/10/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است چهار فرزند ذکور به نام های 
1- حســین اونیکزی، ش.ش 219 متولد 1341/11/9، 2- بهرام اونیکزی، ش.ش 85 
متولد 1350/4/20، 3- محمدرضا اونیکزی، ش.ش 163 متولد 1345/5/6، 4- مجتبی 
اونیکزی، ش.ش 158 متولد 1358/9/2 و سه فرزند اناث به نام های 1- طیبه اونیکزی، 
ش.ش 17 متولد 1357/2/27، 2- سهیال اونیکزی، ش.ش 1102 متولد 1366/11/12، 
3- زهرا اونیکزی، ش.ش 177 متولد 1348/1/1 و یک همســر دائمــی به نام زهرا بانو 
عظیمانی، ش.ش 88 متولد 1322/7/12 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 571544 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

5/240 آقای حسین اونیکزی دارای شناسنامه شماره 219 به شرح دادخواست به کالسه  
259/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حیاتقلی اونیکزی آخوره به شناســنامه 1290 در تاریخ 1363/12/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت پنج فرزند ذکور به نام های 
1- صفدر انی کزی، ش.ش 54 متولد 1316/3/3، 2- نور محمد انیکزی، ش.ش 22 متولد 
1327/1/14، 3- محمد کیوانفــر، ش.ش 5 متولد 1325/2/3، 4- حســینقلی کیوانفر، 
ش.ش 48 متولد 1336/4/20، 5- حیدر اونیکزی، ش.ش 40 متولد 1316/3/3 و دو فرزند 
اناث به نام های 1- زهره اونیکزی، ش.ش 58 متولد 1310/3/10 ، 2- ســرور اونیکزی، 
ش.ش 126 متولد 1322/11/2 و یک همسر دائمی به نام گلچهره رحیمی  آخوره علیائی، 
ش.ش 799 متولد 1296/2/6 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 571550 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان فریدونشهر
حصر وراثت

5/241  آقای عزیزاله جعفری نیسیانی دارای شناسنامه شماره 1929 به شرح دادخواست به 
کالسه  322/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جواد جعفری نیسیانی به شناسنامه 69 در تاریخ 97/12/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند، یک پدر و یک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1- سمیه بابائی نیسیانی فرزند داود به شماره شناسنامه 13423 
همسر متوفی 2- عزیزاله جعفری نیسیانی فرزند قنبر علی به شماره شناسنامه 1929 پدر 
متوفی 3- مهال جعفری نیسیانی فرزند جواد به شــماره شناسنامه 1276298099 فرزند 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 571651 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
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 واکنش کنایه آمیز »نیمار« 
PSG به هواداران

نیمار که این فصل هنور برای پاری سن ژرمن 
به میدان نرفته، به اقدام اخیر هواداران این تیم 
 PSG که در بــازی اول
در رقابت های فصل 
جدید لوشامپیونه 
وی  از  فرانســه 
نتقــاد کردند و  ا
خواهــان بیــرون 
انداختن این ســتاره 
برزیلی از ترکیب پاریســی ها شدند، واکنش 
نشان داد. ســتاره پاری ســن ژرمن با انتشار 
نقل قولــی از باب مارلی، خواننده سرشــناس 
جامائیکایی در بخش استوری حساب کاربری 
رسمی اش در شبکه اجتماعی »اینستاگرام« در 
پاسخ به منتقدانش نوشت: »مردم وقتی خود 
واقعی شان هســتند، مورد تنفر قرار می گیرند 
و وقتی شــخصیتی ســاختگی دارند دیگران 
عاشق شــان می شــوند«. نیمار که دو فصل 
پیش پس از فعال شدن بند فسخ قرارداد 222 
میلیون یورویی اش توســط پاری سن ژرمن، 
نوکمپ را به مقصد پارک دوپرنس ترک کرد، 
طی دو فصل اخیر 51 گل در 58 بازی به ثمر 

رسانده است.

ورود ستاره مکزیکی به ایتالیا 
برای عقد قرارداد با ناپولی

هیروینگ لوزانو، ملی پوش مکزیکی باشــگاه 
آیندهوون هلند در آســتانه امضای قرارداد 
بــا باشــگاه ناپولی و 
انتقال بــه این تیم 
که گفته می شــد 
با قــراردادی 42 
میلیــون یورویی 
صورت مــی گیرد، 
یتالیــا شــد.  وارد ا
وینگر 24 ســاله مکزیکی در طول تابســتان 
با شــایعاتی درباره پیوســتنش بــه ناپولی 
مواجه بود و حاال به نظر می رســد این انتقال 
به زودی نهایی خواهد شد. لوزانو بعد از ورود 
به فرودگاه رم با استقبال گروهی از هواداران 
باشــگاه ناپولی روبه رو شــد و با این گروه از 
هــواداران عکس یــادگاری گرفــت. لوزانو، 
وینگری گلزن اســت و طی دو فصل گذشته 
در آیندهوون هلند عملکرد درخشانی داشته 
است. لوزانو در سال 2017 از پاچوکا به هلند 

رفته و پیراهن آیندهوون را به تن کرد.

»واران« در رئال ماندنی شد
مدافع فرانســوی رئال مادرید پیشنهاد پاری 
سن ژرمن را رد کرد. شبکه »ESPN« خبر داد 
که رافائل واران، مدافع 
تیم ملی فرانســه و 
عضو باشگاه رئال 
پیشنهاد  مادرید 
باشگاه پاری سن 
ژرمــن را رد کــرد. 
واران، با وجود  افتی 
که در فصل گذشته داشت ولی همچنان مورد 
اعتماد زیدان اســت به همیــن دلیل مدافع 
فرانســوی تصمیم گرفت تا در مادرید بماند. 
واران، در ســال 2011 از تیم النــس به رئال 
مادرید آمد و بعد از تالش فراوان و نشان دادن 
توانایی اش به ترکیب اصلی رئال رســید. او از 
مهره های کلیدی زیزو در کســب 3 قهرمانی 

متوالی رئال در اروپا بود.

بازنشستگی؛ ابهامی که رونالدو 
ایجاد کرد

برنده پنج تــوپ طال در گفت وگو با شــبکه 
تلویزیونــی »ایندپندنته« پرتغال در پاســخ 
به این پرســش که »چه زمانی 
بازنشســته خواهــی 
شــد؟«، گفــت: 
»به ایــن موضوع 
فکــر نکــرده ام. 
ســال  شــاید 
بازنشســته  آینده 
مــا ممکن  شــوم؛ ا
هم است که تا 40 یا 41 ســالگی بازی کنم. 
واقعــا نمی دانم که چــه زمانی بازنشســته 
خواهم شــد. چیــزی که همیشــه می گویم 
این اســت که از لحظه باید لذت بــرد. باید 
از بــازی کردنــم لــذت ببــرم.« رونالدو در 
بخش دیگــری از صحبت هایــش گفت: »آیا 
بازیکنی هســت کــه رکوردهای بیشــتری 
نســبت به من ثبت کرده باشد؟ فکر نمی کنم 
چنین فوتبالیســتی وجود داشــته باشد که 
 رکوردهای بیشــتری نســبت بــه من ثبت

 کرده باشد.«

بازگشت یوز ایرانی به پیراهن تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 توصیه »ویلموتس« 
به میالد محمدی

میالد محمــدی، ملی پوش ایرانــی درباره دلیل 
انتخاب تیم خنت بلژیک پــس از جدایی از تیم 
احمد گروژنی روســیه گفت: خنت، گام دیگری 
در دوران فوتبــال حرفه ای من بــود، البته ابتدا 
پیشنهادی از فرانسه داشــتم؛ اما زمانی که تیم 
خنت بلژیــک تمایل خــود را بــرای جذب من 
ابراز کرد هیــچ تردیدی به خــود راه ندادم و آن 
را پذیرفتــم. ملی پوش ایرانی تیــم خنت بلژیک 
در ادامه اظهار داشت: برای آمدن به ژوپیلر لیگ 
و تیم خنت با مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی 
تیم ملی فوتبال ایران نیز مشورت کردم. او به من 
گفت که خنت انتخاب خوبــی برای ادامه دوران 
فوتبالم اســت. به نظــرم تاکنون نیــز همه چیز 

دلچسب بوده است.

 ماجرای اصلی استعفای
 »ایرج عرب« لو رفت!

ایرج عرب، تحت شدیدترین فشــارهای ممکن 
برای کنار رفتن از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس 
قرار گرفته است. در همین ارتباط یکی از افرادی 
که رابطه نزدیــک و صمیمانه ای بــا عرب دارد، 
ماجرای جالبی از اســتعفای او تعریف کرد. این 
فرد گفت: »عرب دو ماه قبل اســتعفا کرد و این 
استعفا را با پافشاری دنبال می کرد؛ اما آن زمان، 
وزیر و معاونانش به عرب گفتند بهتر است کارت 
را دنبال کنی زیرا در این فضا، هیچ کس نمی تواند 
مدیرعامل یا سرپرست باشگاه شود. هفته گذشته 
نیز، بحث اســتعفای او داغ شــد، چون از داخل 
وزارتخانه ایــن خبر را به بیــرون دادند که عرب 
در تماس بــا داورزنی و ســلطانی فر گفته باید از 
پرســپولیس برود. بعد از اینکه خبر اســتعفای 
دوباره این مدیرعامل رسانه ای شد، او تصمیمات 
تازه ای گرفت. عرب، نمی خواهد مدیری باشــد 
که به خاطر فشــار بیرونی از پرسپولیس می رود. 
خودش در جمع دوســتانه ای گفت اصال دوست 
ندارد در شرایطی از پرســپولیس برود که بعدها 
بگویند از فشــار و جوسازی ها خســته شده و از 
ترس بود که از پرسپولیس رفت. عرب، به دنبال 
آن است تا شــخصا تصمیم به جدایی بگیرد و از 
پرســپولیس برود نه اینکه به خاطر فشارها، در 

موردش بگویند مجبور به استعفا شد!«

در حاشیه

  قاب  روز

 سرخابی ها در افتتاحیه رستوران خسرو
خسرو حیدری تنها 3 ماه بعد از خداحافظی از مستطیل سبز، طی روزهایی که تصاویر او در 
کالس مربیگری درجه دو منتشر شده بود، به صورت غیر رسمی خبر از افتتاح رستوران خود 
داد و سه شنبه شب همزمان با عید غدیر، رستوران خود را در شمال تهران افتتاح کرد. در این 
مراسم افتتاحیه چهره های زیادی از جمله بازیکنان حال حاضر تیم فوتبال استقالل مانند وریا 
غفوری، سید حسین حسینی، فرشید اسماعیلی، داریوش شجاعیان و ...در کنار امیرحسین 
فتحی و جواد زرینچه حضور داشتند. این افراد تنها حاضران در این مراسم نبودند و حیدری 
در مراســم افتتاحیه خود چند پرسپولیســی را نیز دعوت کرده بود؛ علیرضا بیرانوند، وحید 
امیری، مهدی ترابی و چند چهره دیگر از بازیکنان پرسپولیس در این مراسم حضور داشتند.

نگاه استقالل، قهرمانی است
هافبک جوان استقالل تهران گفت: منتظر یکی، دو فرصت هستم تا بتوانم به بهترین شکل توانایی های 
خودم را نشان دهم. در استقالل ماندم  چون فکرهای بزرگی با لباس این تیم در سر دارم. رضا آذری در 
پاسخ به این سوال که طرفداران استقالل به قهرمانی امیدوار باشند یاخیر اظهار داشت: هدف کل مجموعه 
استقالل، قهرمانی است و تمام تالش مان این است که بتوانیم هواداران را به بهترین شکل خوشحال کنیم. 
بااین حال فوتبال غیرقابل پیش بینی است و ممکن است اتفاقاتی ما را از این مسیر دور کند. بااین همه نگاه 
استقالل قهرمانی است و هواداران شــک نکنند یکی از مدعیان بالمنازع لیگ و جام حذفی برای کسب 
عنوان قهرمانی هستیم. امیدوارم که هواداران باقدرت تر از همیشه کنار ما باشند تا کار را پیش ببریم. وی 
ادامه داد:اســتقالل تیم جدیدی را آماده کرده و این می طلبد که هواداران ما در کنار حمایت خودشان 

چاشنی صبوری را هم داشته باشند تا باقدرت بتوانیم کارمان را در لیگ پیش ببریم.

امکان حضور زنان در بازی های ملی فراهم شد
محمدرضا داورزنی امکان ورود بانوان به ورزشگاه ها در زمان برگزاری بازی های ملی را تایید کرد؛ اما حضور 
زنان در بازی های باشــگاهی را به اتفاقات بعدی منوط دانست. معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت: »در شرایط فعلی تالش می کنیم که این اتفاق در بازی های ملی 
رخ دهد. ما دارای ورزشگاه آزادی هستیم که از شرایط مناسبی برخوردار است و دارای ورودی های مجزا، 
محل نشستن و سرویس های بهداشتی جداگانه است و محل رفت و آمدها به گونه ای است که مشکلی در 
این رابطه به وجود نمی آید. با حفظ حرمت و کرامت بانوان می توانیم شرایط حضور آنها در بازی های ملی 
را فراهم کنیم و این امکان در حال حاضر فراهم شده و شــرایط به گونه ای است که ورودی ها، خروجی ها، 
گیت ها، سرویس های بهداشتی و محل نشستن ها به گونه ای اســت که هیچ اختالطی بین حضور بانوان و 

آقایان وجود ندارد.«

فدراسیون فوتبال ایران روز 15 مرداد با شرکت آل اشپورت آلمان برای تامین البسه تمام تیم های ملی 
فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی قرارداد امضا کرد و برهمین اساس این شرکت آلمانی تا پایان جام 

جهانی 2022 به عنوان تولید کننده لباس های ملی پوشان کشورمان معرفی شد. 
پس از امضای این قرارداد، کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال، 23 مرداد با منتشر کردن اطالعیه ای از 
عالقه مندان به طراحی لباس برای تیم ملی دعوت کرد تا با ارسال طرح پیشنهادی خود در راه تولید 
لباس های جدید تیم های ملی مشارکت کنند. با توجه به نزدیکی زمان انعقاد قرارداد طرفین با آغاز 
رقابت های مرحله دوم انتخابی جام جهانی قطر، شــرکت آل اشپورت فرصتی برای تولید لباس های 
اختصاصی برای تیم ملی نداشت و به همین دلیل قرار اســت شاگردان مارک ویلموتس در دور رفت 
این رقابت ها و تقابل با تیم های هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق از طرح های آماده لباس های این 
شرکت استفاده کنند.یکی از طرح هایی که فدراســیون فوتبال برای اجرای آن روی پیراهن تیم ملی 
درنظر گرفته، بازگشت یوز ایرانی روی پیراهن هاست. وحید جعفری ، نماینده شرکت آل اشپورت در 
خاورمیانه در این باره گفت: مسئوالن شرکت آل اشپورت و کمیته بازاریابی فدراسیون طی روزهای 
اخیر برای اســتفاده از این طرح، از فیفا تاییدیه گرفته اند؛ اما برای محل درج این طرح روی پیراهن، 
طرفین همچنان مشغول مذاکره هستند. طبق اعالم نماینده شــرکت آل اشپورت در خاورمیانه، با 
توجه به اقداماتی که مسئوالن فدراســیون فوتبال برای تغییر لوگوی این فدراسیون انجام داده اند، 
آنها درنظر دارند از نماد یوز جای توپی که اکنون در لوگوی فدراســیون وجود دارد استفاده کنند؛ اما 
مسئوالن این شرکت پیشنهاد داده اند طرح یوز به صورت کم رنگ روی پیراهن و در قسمت پایین آن 
درج شود. پس از بررسی طرح های پیشنهادی احتمال دارد از لباس های جدید و اختصاصی تیم ملی 

در آذر ۹8 رونمایی شود.

بازگشت یوز ایرانی به پیراهن تیم ملی

»هروویه میلیچ« از روز دوشــنبه تمرینات خود را در کنار 
بازیکنان اســتقالل آغاز کرد تا مهره جدید استراماچونی 
در تمرینات آبی پوشان تهرانی باشــد. این بازیکن کروات 

که قرار است گزینه اول ســرمربی آبی ها در سمت چپ خط 
دفاعی باشــد، در گفت و گوی کوتاه خود با باشگاه استقالل 
به هواداران این تیم گفت که روز جمعه آنها را خواهد دید و 
نشان داد با وجود عدم آمادگی کامل جسمانی در تالش برای 

رسیدن به ترکیب اصلی در اولین دیدار است.
 این بازیکن کروات که سال گذشته در کروتونه حضور داشت، 
فرصت برگزاری ۴ جلسه تمرینی در کنار استقاللی ها را دارد 

و به نظر می رسد خیلی شانسی برای حضور در ترکیب اولیه 
نداشته باشد؛ اما حضور پر انرژی و شــاداب او در تمرینات 
نشان می دهد که انگیزه زیادی برای حضور در اولین مسابقه 
دارد. با این حال اولین مســابقه استقالل در ورزشگاه بنیان 
دیزل در شرایطی برگزار می شود که به نظر می رسد بازیکن 
با تجربه ای مانند زکی پور، گزینه مناسب تری برای این دیدار 

است.

 خرید جدید استقالل
 ترکیب اصلی را نشانه گرفته است

مدعی و آماده همچون سپاهان
تیم فوتبال سپاهان که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
در آخرین گام از کســب جام قهرمانی بازمانده بــود، در فصل جدید این 
 مســابقات تمام ابزارهای الزم برای صدرنشــینی را به کار گرفته تا مدعی

 بی چون و چرای قهرمانی این دوره نام بگیرد.
مسئوالن این باشگاه اصفهانی که تیم شان در دوره گذشته رقابت های لیگ 
برتر بار دیگر توانسته بود چهره یک تیم مدعی را به نمایش بگذارد با پایان 
یافتن رقابت ها در اولین گام، قرارداد امیر قلعــه نویی را تمدید کردند تا پر 
افتخارترین مربی تاریخ لیگ همچنان سکاندار هدایت طالیی پوشان نصف 
جهان در فصل جدید باشــد. آنها در دومین گام تــالش کردند که حضور 
پررنگی در بازار نقل و انتقاالت داشــته باشند که خرید محمدرضا حسینی 
و امید نورافکن به خوبی گواه این مسئله است. حفظ اسکلت اصلی این تیم 
نیز یکی دیگر از نقاط قوت زرد پوشــان در فصل جدید محسوب می شود. 
سپاهان در فاز دفاعی تغییر چندانی نسبت به گذشته نداشته و در این خط 
تنها سیاوش یزدانی را از دست داده است که جورجی ولسیانی، مدافع سابق 
نساجی جانشین او شــده و خیال قلعه نویی از این بابت آسوده است. نقطه 
اتکای قلعه نویی در فاز دفاعی، حضور نیازمند در درون دروازه و هماهنگی 
باالی مدافعان سپاهان اســت. در خط میانی اما ســپاهان نسبت به فصل 
گذشته تقویت شده است. زردپوشان اصفهانی اگرچه مهرداد محمدی را از 
دست دادند؛ اما با جذب حسینی، شاه ماهی نقل و انتقاالت را شکار کردند. 
ســپاهانی ها همچنین امید نورافکن را به صورت قرضی به فهرســت خود 
اضافه کردند تا خط میانی تیم شان را بیش از پیش مستحکم کنند. حضور 

و در کنار کومان، کریمی، نورافکن حســینی آماده 

شهباززاده قدرت تهاجمی این تیم را افزایش داده و دست قلعه نویی را برای 
تغییرات تاکتیکی باز گذاشــته اســت. در فاز تهاجمی سپاهان در بهترین 
شرایط چند فصل اخیر خود قرار دارد. کی روش استنلی که عنوان آقای گلی 
فصل قبل را یدک می کشد، یک فصل دیگر در ســپاهان ماندگار شده و به 
همراه قربانی زوج خط حمله را تشکیل می دهند. طالیی پوشان نصف جهان 
از جمله تیم هایی بودند که خیلی زود نیز برنامه های آماده سازی برای شروع 
مقتدرانه در نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را آغاز کردند تا با آمادگی 

هر چه بیشتر پا به میدان این مسابقات بگذارند.
جدال با تیم تازه وارد در اولین گام

 شــاگردان امیرقلعه نویی در اولین گام از نوزدهمین دوره رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور باید فردا شب در یک بازی خارج از خانه از ساعت 20:30 
مقابل تیم تازه وارد شاهین شهرداری بوشهر قرار بگیرند. تیم بوشهری که 
بعد از سال ها بار دیگر مجوز حضور در رقابت های لیگ برتر را به دست آورده 
است، از بازیکنانی جوان بهره می گیرد. عبدا... ویسی که چند دوره گذشته 
توانسته بود تیم جوان استقالل خوزستان را به مقام قهرمانی در رقابت های 
لیگ برســاند، امیدوار اســت در این دوره نیز با تیم جوان بوشهری که از 
حمایت همه جانبه مردمان خونگرم این شهر بهره می گیرد، تیمی خوب را 
روانه میدان کند. حضور یک دروازه بان آماده، یکی از نقاط قوت تیم شاهین 
شهرداری بوشــهر در این فصل به شــمار می رود که می تواند دردسرهای 
زیادی برای مهاجمان سپاهان در این بازی ایجاد کند. روی کاغذ با توجه به 
شرایط دو تیم، شانس با طالیی پوشــان نصف جهان  است به خصوص این 
که شاگردان قلعه نویی به دنبال شروع قدرتمند در لیگ و جمع آوری تمام 

امتیازات هستند.

خطرناک و کوبنده همچون ذوب آهن
 سبزپوشان اصفهانی اگر چه در تاریخ رقابت های لیگ برتر هیچ گاه نتوانسته اند به مقام قهرمانی در این بازی ها دست یابند؛ 
اما همواره از تیم های قدرتمند و قابل احترام در این مسابقات شناخته شده اند. ذوبی ها که فصل گذشته بازگشت رویایی به 
این رقابت ها داشتند و در دیدارهای پایانی لیگ عملکرد خیره کننده را از خود به نمایش گذاشته بودند با پایان این مسابقات 
سریع دست به کار شــده و قرارداد علیرضا منصوریان را تمدید کردند تا برخالف دوره های گذشته، دوران آماده سازی را 
بدون شتاب و عجله پشت سر بگذارند. تیم ذوب آهن بر خالف دیگر تیم همشهری حضور چندان چشمگیری در بازار نقل و 
انتقاالت نداشت و برخی از ستاره هایش در فصل گذشته مانند محمدرضا حسینی و »اوسوگا« مهاجم نیجریه ای را از دست 
داد. بازگشت سربازهایش و همچنین محمد رضا خلعتبری می تواند نقطه قوت این تیم در فصل جدید باشد. ذوب آهن در فاز 
دفاعی تغییر چندانی نسبت به گذشته نداشته است، اگرچه ذوبی ها در درون دروازه رشید مظاهری دروازه بان کهنه کار خود 
را از دست داده اند و این امر می تواند تا حدودی آنها را با چالش مواجه کند. در خط میانی اما ذوب آهن نسبت به فصل گذشته 
تقویت شده است. حضور اسماعیلی فر آماده در کنار حدادی فر، نیک نفس و عباسی قدرت تهاجمی این تیم را افزایش داده و 
دست منصوریان را برای تغییرات تاکتیکی باز گذاشته است. در فاز هجومی ذوب آهن همچنین اوساگونا را از دست داد؛ اما 

کریسانتوس، مهاجم تازه وارد این تیم در صورت آماده بودن می تواند زوج خوبی را در کنار مطهری بسازد.
جدال ذوب آهن- سایپا با چاشنی انتقام

 شاگردان منصوریان را می توان به واسطه حضورشان در رقابت های آسیایی یکی از آماده ترین تیم های حال حاضر لیگ نامید. 
ذوبی ها که دو دیدار سنگین را در چهارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تیم االتحاد پشت سرگذاشته 
اند، با بررسی نقاط ضعف و قوت شــان پا به فصل جدید رقابت های لیگ می گذارند. سبزپوشان اصفهانی در حالی امشب 
مقابل تیم سایپا قرار می گیرند که در آخرین دیدارشان با این تیم در ورزشگاه فوالد شهر متحمل شکست سنگینی شده اند 
و این بازی می تواند به منزله انتقام از این تیم باشد. سایپایی ها، تیمی جوان هستند و از قدرت هجومی باالیی بهره می برند. 
بزرگ ترین نقطه قوت این تیم نیروی جوان بازیکنانش و انگیزه باالی آنهاست. شاگردان صادقی، در فاز دفاعی از دروازه بان 

خوبی بهره می برند و حامد فالح زاده می تواند دردسرهای زیادی برای مهاجمان ذوب آهن بسازد.
در فاز هجومی نیز سایپا از قدرت باالیی برخوردار است. حضور آرمان رمضانی در کنار علیاری می تواند خط حمله زهرداری 
برای این تیم بسازد. نتیجه این دیدار برای هر  دو تیم از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند شروع خوبی را برای آنها رقم 

دست پیدا کند.بزند. باید منتظر ماند و دید کدام مربــی می تواند به اهداف خود 

فصل جدید فوتبال در ایران در حالی امروز با برگزاری دیدار تیم های پرســپولیس تهران و پارس 
جنوبی روی ریل شروع قرار می گیرد که تیم های اصفهانی حرف های زیادی برای گفتن در این دوره 
از مسابقات خواهند داشت. طالیی پوشان نصف جهان برای کسب ششمین قهرمانی پا به میدان می گذارند و سبزپوشان اصفهانی 

نیز نگاهی جدی به ورود به جمع مدعیان خواهند داشت.

سمیه مصور

لطفا قهرمانی! 
 سپاهان و ذوب آهن امیدوار در شروع لیگ ؛
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ایران، امنیتی مثال زدنی   در خاورمیانه دارد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اجرای طرح »بحار کتاب، 
انوار دانایی« در اصفهان

سرپرســت کتابخانه های عمومــی اصفهان با 
اشاره به اجرای طرح »بحار کتاب، انوار دانایی« 
در اســتان اصفهان اظهار داشت: این طرح سه 
هدف عمده شامل ترویج فرهنگ اهدای کتاب 
در بین مــردم، تامین منابــع کتابخانه به ویژه 
در مناطق دورافتاده و محروم اســتان اصفهان 
و افزایش فعالیت های ترویجــی مانند معرفی 
کتاب در راســتای شــناخت بیشتر شخصیت 
عالمه مجلسی را دنبال می کند. امیر هالکویی 
با بیان اینکه شــخصیت ممتاز عالمه مجلسی 
محور اصلی این جشنواره است و بر این اساس 
هدف عمده این طرح شناخت بیشتر شخصیت 
این عالم بزرگوار شــیعی اســت، بیان داشت: 
معروف ترین اثر عالمه مجلسی بحاراالنوار است 
که در این کتاب مجموعه بزرگی از احادیث را 
جمع آوری کرده است. سرپرست کتابخانه های 
عمومی اســتان اصفهان با تاکیــد بر ضرورت 
فرهنگ ســازی در ارتباط با اهــدای کتاب به 
کتابخانه های کشور ابراز داشت: از ابتدای مرداد 
تاکنون ۳۵ هزار جلد کتاب توســط ناشرین و 
خیران به مجموعه ۳۰۰ کتابخانه عمومی استان 

اصفهان اهدا شده است. 

برگزاری نمایشگاه عکس 
»مجید برزگر« در اصفهان

سرپرســت هنری نمایشــگاه عکــس مجید 
برزگر گفــت: »تــک فریم ها«، عنــوان کلی 
نمایشــگاه هایی اســت که اولین نگاه آن در 
تاریخ اول شــهریورماه ۱۳۹۸ در گالری صفر/

یک اصفهان افتتاح می شــود. آرزو معتمدی، 
ادامه داد: در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه 
آمده است: »تک فریم ها«، مواجهه ما خواهد 
بود با فیلم سازانی که حوزه های دیگر تجسمی 
به خصوص عکاســی را پیگیــر و جدی دنبال 
می کننــد. وی افــزود: در اولیــن نمایش از 
این مجموعــه، به آثار مجید برزگر فیلمســاز 
می پردازیم که توامان سینما، عکاسی و نقاشی 
را دنبال می کند. سرپرست هنری این نمایشگاه 
عکس بیان کــرد: مجید برزگــر، کارگردان، 
عکاس، تهیه کننده و مدرس سینما را با ساخت 
فیلم های »فصل باران های موسمی«، »پرویز«، 
»یک شهروند معمولی« و »ابر بارانش گرفته...« 
و تهیه فیلم های بســیاری می شناسیم. او این 
بار بــا مجموعه آثارش تحت عنوان »از شــهِر 
صبح« در گالــری صفر/یــک اصفهان حضور 
خواهد داشت تا از این گذار، ارتباط تنگانگ و 
جدانشدنی دو رسانه عکاسی و سینما را که از 
دیرباز تا به امروز برقرار بوده، نظاره گر باشیم. 
معتمدی بیان کرد: گالری صفر/یک اصفهان با 
تیم و فضایی حرفه ای بــا رویکرد تخصصی به 
هنرهای دیجیتال همچون عکاسی، ویدئوآرت 
و رســانه های معاصر می پردازد. نمایشگاه »از 
شهر صبح« به کیوریتوری آرزو معتمدی از ۱ تا 

۲۷ شهریورماه در گالری صفر و یک برپا است.

 کنسرت حجت اشرف زاده
 در اصفهان برگزار می شود

حجت اشــرف زاده در ســالن ورزشی شهید 
طحانی )اصفهــان( به روی صحنــه می رود. 
 خواننده جوان موسیقی کشــورمان یکشنبه
 ۳ شهریور ۱۳۹۸ ســاعت ۲۱ به روی صحنه 
می رود. بهای بلیت های این کنسرت ۳۰، ۴۰ 
الی ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده است. 
قابل ذکر اســت عالقه مندان می توانند بلیت 
 iranconcert.com این کنسرت را از سایت

تهیه کنند.

فرمانده انتظامی کشور:
 ایران، امنیتی مثال زدنی 

در خاورمیانه دارد
 فرمانده انتظامی کشورشامگاه سه شنبه در مراسم 
جشن عید غدیر در پهلوانســرای اصفهان اظهار 
داشت: به برکت خون شهدا، استقامت ملت ایران 
و تحت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری امروز 
وضعیت امنیتی خوبی در منطقه خاورمیانه داریم. 
سردار حسین اشتری با بیان اینکه دولتمردان باید 
به فکر رفع مشکالت مردم باشــند، افزود: امروزه 
مشکالت اقتصادی موجب شده تا به ویژه اقشار کم 
درآمد جامعه تحت فشار قرار گیرند و بر این اساس 
همه مسئوالن باید همت کنند تا این مشکالت هر 
چه سریع تر رفع شود. فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه 
باید قدر نعمت امنیت بی بدیل کشورمان را بدانیم، 
تاکید کرد: به دلیل نوع کار سفرهای مختلفی به 
کشورهای اطراف داشــته ام و در این سفرها بارها 
با این نکته از سوی مردم و مسئوالن این کشورها 
مواجه شــدم که زمانی که از خانه بیرون می روند 
مطمئن نیستند آیا سالم به خانه باز خواهند گشت 
یا خیر و در واقع مردم این کشورها برای زنده ماندن 
در شرایط نا امنی تالش می کنند.وی با بیان اینکه 
مدیون خون شهدای دفاع مقدس و انقالب، مدافع 
حرم و امنیت و شهدای نیروی انتظامی هستیم، 
گفت: نیروی انتظامی از ابتدای انقالب اســالمی 
تاکنون چهار هزار شهید تنها برای مبارزه با مواد 
مخدر تقدیم کرده است. سردار اشتری بیان داشت: 
اگر شهدای مدافع حرم هزاران کیلومتر جلوتر از 
مرزها نمی جنگیدند دشمن تا داخل مرزهای ما 
نفوذ کرده بود، این شهدا خون پاک خود را هزاران 
کیلومتر جلوتر نثار کردند تا امــروز ما در امنیت 

کامل زندگی کنیم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
خبر داد:

آغاز ساخت تئاتر شهر اصفهان 
در خیابان چهارباغ عباسی

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان 
در ارتباط با بازسازی تاالر هنر اصفهان با اشاره به 
آغاز ساخت تئاتر شهر اصفهان گفت: در ابتدا پنج 
میلیارد تومان صرفا در راستای تغییرات تاالر هنر 
در نظر گرفته شده بود که پس از جلسات مختلف 
در نهایت سه میلیارد تومان به بازسازی تاالر هنر 
و دو میلیارد دیگر در راســتای طرح تئاتر شــهر 
اصفهان تخصیص داده شــد. فریده روشن افزود: 
بازســازی تاالر هنر طرحی فعال است و جلسات 
مربوط به این مسئله هر دو هفته یک بار با حضور 
معاونت عمران و شهرسازی استان برگزار می شود. 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان 
بیان داشت: در حال حاضر بیشترین فعالیت انجام 
شده به بازسازی پالتو و بلک باکس اختصاص دارد 
و تقریبا ۵۰ درصد احداث و بازســازی چهار پالتو 
انجام شده است؛ به یقین پس از اتمام طرح امضای 
قرارداد شهرداری با پیمانکار مربوطه کار با سرعت 
بیشتری نیز انجام خواهد شــد. فریده روشن، در 
ارتباط با موضوع ساخت تئاتر شهر اصفهان که از دو 
سال پیش به شکل جدی مطرح شده است، ابراز 
داشت: در حال حاضر در خیابان چهارباغ عباسی 
و در محل ســینمای ۲۲ بهمن سابق در مجموع 
زمینی به مساحت یک هزار و ۷۵۰ متر مربع در نظر 
گرفته شده و در حال انتخاب مشاوران متخصص 
برای طراحی ایــن مجموعه متناســب با فضای 

چهارباغ هستیم.

ســال ها از زمانی که میدان نقش جهان به دستور 
شاه عباس صفوی ســاخته شد، می گذرد؛ میدانی 
که به منظور ایجاد محوطــه ای برای بازی چوگان 
طراحی شد تا پادشاه مقتدر صفوی که خود چوگان 
باز بوده در ایوان زیبای کاخ عالی قاپو به تماشــای 
مردان چوگان باز بپردازد. با افــول دوران صفوی 
این ورزش که به ورزش شاهان شهرت داشت نیز 
در دام فراموشــی افتاد و به دنبال آن میدان نقش 
جهان نیز که امروزه از شاهکارهای معماری جهان 
محسوب می شــود از یک آوردگاه ورزشی دور شد 
و نقشــی دیگر یافت؛ اما با رونق دوبــاره چوگان، 
مسئوالن شــهری اصفهان تالش کردند تا میدان 
قدیمی شــهر هویت اصلی خــود را بازیافته و به 
 مکانی برای برگزاری مســابقات این رشته ورزشی

 تبدیل شود. 
اســتقبال شــهروندان و گردشــگران از تماشای 
این رقابت ها موجب شــد تا برگزاری یک ســری 
رقابت های ورزشی در میدان نقش جهان که همه 
شهروندان را در بر بگیرد مورد توجه مسئوالن امر 
قرار بگیرد. در همین راستا رییس اداره امور تفریحی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان از میزبانی میدان نقش جهان از برگزاری 

بیش از ۴۰۰ عنوان بازی خبر داد. 
این برنامه که در قالب ویژه برنامه »تاب ستانه« روز 
یکم شهریورماه اجرایی می شود به همت سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای 
ایجاد شور و نشــاط در میان خانواده های اصفهانی 

تدارک دیده شده است.
برنامه ای برای همه شهروندان

نفیسه گل شیرازی در این باره می گوید: فضاسازی 
سخت افزاری این ویژه برنامه از ساعت ۶ صبح روز 
جمعه یکم شــهریورماه آغاز شــده و بعد از آن به 
ترتیب ایســتگاه های بازی با ۴۰۰ نــوع متنوع در 

میدان نقش جهان چیدمان می شود. 
به گفته رییس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، روال این 

برنامه بر این اساس است که از ساعت ۱۴ چیدمان 
این بازی ها در دورتادور میــدان نقش جهان آغاز 
شــده و تا ســاعت ۱۷ ادامه می یابد تا خانواده ها 
 از ســاعت ۱۸ بتوانند از ایــن بازی ها اســتفاده

 کنند.
 همه گیربــودن آن و نبودن هیچ پیش شــرطی 
برای ثبت نام از ویژگی های اصلی این برنامه است 
که گل شــیرازی به آن اشــاره کــرده و می گوید: 
کودکان دو ســاله تا شــهروندان ارشد و حتی ۹۰ 
ســاله می توانند از این فرصت برای بازی استفاده 
کنند ضمن اینکه اکثر بازی ها خانوادگی اســت، 

یعنی پــدر و مــادر و فرزند می توانند بــا یکدیگر 
بازی کننــد، تعــدادی از بازی هــا نیــز تنها به 
گروه های ســنی خاص دو تا ۶ ســال تعلق دارد. 
رییــس اداره امور تفریحــی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان می افزاید: 
هر خانواده ای که در یکم شــهریورماه از ســاعت 
۱۸ در میدان نقــش جهان حضور یابــد می تواند 
 در بازی هــای مختلف شــرکت کرده و اســتفاده 

کند.
امکان بازی تنیس روی میز، فوتبال دستی 

و چوگان برای خانواده ها
وی با بیان اینکه محوریت برنامه های اوقات فراغت 
برعهده معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی 
فرهنگی ورزشی و اجتماعی شــهرداری اصفهان 
اســت، ادامه می دهد: عالوه بر غرفه هایی که حول 
محور بازی و تفریح است، دو غرفه نیز به موضوعات 
فرهنگی از سوی فرهنگسرای رسانه، خانه کودک 
و بانوســرای آفتاب اختصاص داده شــده است. به 
گفته رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، حدود ۸۰ 
درصد این برنامه حول محور بازی های اداره تفریحی 
و بخش ورزش همگانی شــامل تنیس روی میز و 
فوتبال دستی و همچنین اجرای بازی چوگان است 
که به این منظور ۶ میز تنیس و ۶ فوتبال دستی در 
میدان نقش جهان قــرار خواهد گرفت و همچنین 
 امکان اجــرای بازی اَبَــر والیبال نیز فراهم شــده

 است.

خاطرات قدیمی ترین میدان چوگان دنیا احیا می شود

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان گفت: حفاری مجموع دو تونل 
خط دوم متروی اصفهان، از مرز هزار متر گذشت. محمدرضا بنکدار 
با اشــاره به روند حفاری تونل خط دوم قطارشهری اصفهان اظهار 
کرد: پس از آغاز عملیات حفاری تونل خط دوم قطار شهری اصفهان 
)مسیر دارک شهرک امام حســین )ع( به میدان امام علی )ع((، در 
حال حاضر ماشین مکانیزه حفار )TBM( در دو تونل شرقی و غربی از 

شمال شرق اصفهان مشغول حفاری مکانیزه بوده و اتفاقات خوبی در 
این زمینه صورت گرفته است. وی افزود: حفاری تونل غربی از اسفند 
سال ۹۷ و حفاری تونل شرقی نیز از اردیبهشت سال ۹۸ آغاز شد و با 
وجود موانع بسیار، در حال حاضر این عملیات عمرانی با سرعت پیش 
می رود. مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان افزود: میزان حفاری 
و سگمنت گذاری دستگاه مکانیزه حفار دو تونل )مسیر دارک شهرک 

امام حسین )ع( به میدان امام علی )ع(( از مرز یک کیلومتر گذشت 
و طول حفاری در تونل غربی به بیش از ۸۰۰ متر و تونل شــرقی به 
بیش از ۲۰۰ متر رسیده است. وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته و با توجه به مســافت باقی مانده تا ایستگاه زینبیه، به 
زودی TBM وارد ایستگاه زینبیه که به عنوان نخستین ایستگاه بعد 

از ایستگاه دارک شهرک امام حسین )ع( است، می شود.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:
حفاری تونل های خط دوم مترو از مرز  هزار متر گذشت

  میزبانی میدان نقش جهان از بیش از 400 عنوان بازی؛ 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1398
بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت دوم(

5/227 بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1398 تقاضای آنها پذیرفته شده را 

بشرح ذیل آگهی می نماید.
الف- شــماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
اظهار نامه آنها در سه ماهه قبل تنظیم و جهت انتشار در ردیف منظور گردیده اند.

ناحیه گرمسیر
شهر اردستان بشماره یک اصلی و فرعی زیر

16414- آقایان سید محمد، سید محمد هادی، سید مهدی، سید حسین و خانم 
لطیفه ،همگی نیکوئی فرزند ان سید فخرالدین ششدانگ قطعه ملک صحراکار 

مزروعی بمساحت 1485/16  متر مربع کما فرض ا... طبق قانون ارث
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین نوبت نسبت به آنهایی که تقاضای 
ثبت شده به شرح ردیف الف 90 روز دادخواســت واخواهی خود را به این اداره 
تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض باین اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده 

باشد طرف دعوی باید گواهی را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال 
اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و 
حقوقی ارتفاقی مطابق ماده 20 قانــون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/31 
م الف: 540775   خیراله عصاری رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک اردستان  

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398
 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

5/226 بموجب دســتور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال جاری تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده اند و نیز امالکی که آگهی های نوبتی قبلی  آنها از قلم افتاده و هم 
چنین امالکی که بموجب آراء هیات نظارت بایستی تجدید آگهی شوند مربوط به 

بخش نه حوزه ثبتی بادرود بشرح ذیل آگهی می شوند:
الف: امالکی که در سه ماهه اول سال 1398 پذیرفته شده اند و همچنین امالکی 
که آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم افتاده و مدت واخواهی به آنها از تاریخ انتشار 

نوبت اول 98/05/01 به مدت 90 روز پذیرفته می شود.
1- از شماره 159 اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل آن:

2633- خانم مهناز زمانیان فرزند رحمت اله تمامی 2100 سهم مشاع از 10415 
سهم شش دانگ یکدرب باغ به مسا حت 10415 متر مربع

2790- آقای حســین محمدی کمجانی فرزند عابدین تمامی 1229/40 سهم 
مشاع از 5702 سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 5702 متر مربع

2- از شماره 189- اصلی شهر خالد آباد و فروعات ذیل آن:
487- آقای عباس محمدیان فرزند محمد شــش دانگ یکدرب باغ به مساحت 

1676/60 متر مربع 
3770- آقای اصغر کمالی فرزند یوسفعلی شش دانگ یکباب خانه به مساحت 

246/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 39 فرعی از اصلی مرقوم
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی واخواهی و اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی 
نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را تسلیم این 
اداره نموده و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و در صورتی که قبل 
از انتشار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی در مدت مرقوم 
تسلیم این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود باالاثر 
خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17  آیین نامه قانونی ثبت 
رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت نسبت به حقوق ارتفاقی 

در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید قید و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون پذیرفته خواهد شد. این 
آگهی در ردیف الف در دو نوبت و به فاصلــه 30 روز در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/31 
م الف: 540613 سید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس ثبت اسناد و 

امالک بادرود

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی بی وای دی s6  مدل 1396 به رنگ 
سفید  به شــماره پالک ایران 13-593 ط 39 و شماره 
موتور BYD488QA517001465 و شــماره شاســی 
NB7BS6PG9HA102520 و شناســه ملی خودرو 
IRGV96R23O3102520 بــه نــام آقــای  فرهاد 
مســیبی دنبه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج( به طرح یاوران والیت بسیج 
دانش آموزی اشاره و اظهار کرد: این اردو هر ساله 
و در فصل تابستان به منظور تربیت کادر مدیریتی 
و فرماندهی پایگاه های بســیج مدارس به صورت 

متمرکز با حضور هزار واحد مقاومت در 
سطح استان اصفهان برگزار می شود. 
محمد ادیب تصریح کــرد: طی این 
اردو، دانش آموزان با مباحث اعتقادی و 
فرهنگی آشنا می شوند و تالش بر این 
است که برنامه ها به صورت کارگاهی 
برگزار شود که مدیریت آن نیز توسط 
دانش آموزان سازماندهی و طرح ریزی 
می شود و همه دانش آموزان در اجرای 

برنامه ها دخیل هستند. وی تصریح کرد: این اردو 
به گونه ای برگزار شــده اســت که دانش آموزان 
نقش خود را در فضای فرهنگی مدرسه به خوبی 
پیدا کرده تــا اداره واحد مقاومت بســیج خود را 
در مدرســه به خوبی انجام دهند. وی ادامه داد: 

مدرســه به عنوان پایگاه اصلی تعلیم و تربیت در 
انقالب اسالمی شناخته می شــود و پایگاه بسیج 
مدرسه نیز به عنوان ســنگر فعالیت فرهنگی در 
مدرســه اســت. ادیب درباره فعالیت های بسیج 
دانش آموزی در راســتای تبیین گام دوم انقالب 

گفت: بسیج دانش آموزی به عنوان بستری برای 
فعالیت آینده ســازان انقالب اســالمی شناخته 
می شــود و هر چه دانش آمــوزان روحیه انقالبی 
بیشتری داشته باشند در مســئولیت های آینده 

خود این ویژگی ها را لحاظ خواهند کرد. 

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( خبر داد:

برگزاری طرح یاوران والیت بسیج دانش آموزی استان اصفهان
معاون فرهنگــی و جوانــان اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان گفت: سخت گیری های 
ســلیقه ای، انگیزه جوانان را برای مشــارکت 
اجتماعــی و فعالیت های عــام المنفعه کاهش 
می دهد. رامین نعیمی افزود: کاغذبازی سخت 

اداری و رفتارهــای ســلیقه ای در صدور مجوز 
و ارائه شناســه ملی باعث بی انگیزگی جوانان 
فعال اجتماعی شــده اســت. وی بیان کرد: به 
رغم امضــای تفاهم نامه بیــن وزارت ورزش و 
جوانان و وزارت کشــور و دســتور معاون اول 

رییس جمهور برای تسهیل شرایط ارائه شناسه 
ملی به سمن های جوانان؛ اما این اقدام صورت 

نگرفته است. 
نعیمی اضافه کرد: در زمان حاضر ۷۰ تشــکل 
مدنی این استان متقاضی دریافت شناسه ملی 
هســتند؛ اما فرآیند اداری مشخص 
نیســت و پرونده های آن در انتظار 
بررســی قرار دارد. وی ادامه داد: با 
توجه به تبلیغ و تشــویق جوانان در 
تشکیل نهاد اجتماعی؛اما اینگونه بی 
مهری ها به این حوزه مانع از افزایش 
مشارکت اجتماعی جوانان می شود. 
نعیمی با اشاره اینکه حضور جوانان 
در عرصه هــای مختلف بــرای رفع 
مشکالت اجتماعی کارساز است، تصریح کرد: 
ســمن های جوانان در کمک به سیل زدگان و 
رفع چالش های اجتماعی پیشتاز بوده اند و رفع 
مشکالت صدور پروانه آنها به نگاه ویژه مسئوالن 

نیاز دارد.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان:

 سخت گیری های سلیقه ای، انگیزه جوانان را کاهش می دهد

 نرگس طلوعی
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 امام علی علیه السالم:
چون با كسی ارتباط برقرار می كنید ، به خاطر 

خدا ارتباط داشته باشید ، و چون از كسی دورى 
می كنید ، به خاطر خدا ، دورى كنید.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

مادر شدن یعنی زمان و انرژی بسیار زیادی را صرف بچه ها کردن. 
بدون تردید شما باید عشق و توجه کافی نثار فرزندان تان کنید تا 
به آنها امکان رشد بدهید و بتوانند انسان ایده آلی باشند که آرزوی 
هر کسی است. همه این توجهات و محبت ها نیازمند زمان و وقت 
زیاد است؛ اما خیلی اهمیت دارد که برای خودتان هم وقت بگذارید 
و خودتان را در دنیای مادرانه به شیوه ای نادرست غرق نکنید. البته 
کار سختی است که هم بدون احســاس گناه برای خودتان وقت 
صرف کنید و هم به اندازه کافی برای بچه ها وقت بگذارید؛ اما کدام 
جنبه از زندگی را می شناسید که نیازمند تعادل نباشد؟ پس در 
این زمینه نیز می توانید با هوش و درایت خود، تعادل الزم را برقرار 
کنید. با ماه همراه باشید تا به شما بگوییم چرا برای یک مادر عالی 

بودن الزم است گاهی از فرزندان تان فاصله بگیرید.
استقاللبچهها

اگر همیشه کنار بچه ها باشید به سختی می توانید مستقل شدن 
را به آنها یاد بدهید. سعی کنید طبق شرایط، بعضی روزها یکی دو 
ساعت از بچه ها فاصله بگیرید. خیلی مهم است که بچه ها احساس 
»حوصله سررفتگی« کنند تا خالقیت ذهنی شان به کار بیفتد. اگر 
بچه ها مدام هر چیزی که می خواهند در دسترس و آماده داشته 
باشند و هرگز در شرایطی قرار نگیرند که مجبور شوند خودشان 
فکری به حال خود بکنند، روی پای خود ایستادن را نمی توانند 
تمرین کنند. پس به خاطر بچه ها هم که شده کمی آنها را به حال 

خودشان بگذارید!
استقاللمادر

حاال که متوجه شدید چقدر مهم است به خاطر خود بچه ها هر چند 
وقت یک بار از آنها فاصله بگیرید؟ باید بدانید که این فاصله گرفتن 
برای خود شما هم به همین اندازه ضروری است. درست است که 
االن به عنوان یک مادر، تمام احساسی که دارید از زاویه ای مادرانه 
دیده می شود؛ اما شما هم نیاز دارید نسبت به خودتان اعتماد به 
نفسی قوی داشته باشید و حس کنید بدون اینکه مجبور باشید 
انرژی و وقت تان را صرف فرزندان تان کنید هم انسان ارزرشمند و 
کاملی هستید. شما به اوقاتی فقط مختص خودتان نیاز دارید، به 

دور از بچه ها و مسئولیت های آنها.
لحظاتیبدوناینکهمسئولیتهادرگیرتانکنند

وقتی بدون بچه ها و نگرانی بابت آنها از خانه خارج می شــوید و 
می دانید یکی دو ســاعت متعلق به خودتان هستید، یک فضای 
ذهنی برای پرداختن بــه خودتان باز می کنیــد و می توانید به 
چیزهای تازه تری هم فکر کنید. برای خیلی از ما، لذت های خیلی 
کوچک زندگی، بسیار باارزش و مهم  هستند؛ اما گاهی آنقدر درگیر 
مشغله ها می شویم که همین لذت های کوچک را نیز از خودمان 
دریغ می کنیم. شاید یک ساعت بدون دلشوره و مسئولیت گپ 
زدن با دوســت صمیمی تان و فنجانی چای نوشــیدن، تمام آن 
چیزی باشــد که روحیه و انرژی تان را تا چند روز شارژ می کند، 
چه دلیلی یا چه کسی می تواند وادارتان کند این یک ساعت را از 

خودتان دریغ کنید؟!
فرصتیبرایمراقبتهایفردی

وقتی مجبورید مدام به بچه ها رســیدگی کنید، خیلی ســخت 
می توانید فرصتی برای انجام کارهای شــخصی تان بیابید. مثال 
مراجعه به دندانپزشکی یا پزشــک زنان . اینها کارهای ضروری 
هستند که اگر برای خودتان ارزش قائل نباشید به راحتی از آنها 
غافل خواهید شد. شاید اول به نظرتان برســد رسیدگی به این 
کارها خودخواهی اســت؛ اما اگر بپذیرید که مراقبت از سالمتی 
فردی تان چقدر مهم اســت، خیلی راحت تــر می توانید با آن 
کنار بیایید و گاهی به دور از بچه ها و مسئولیت هایشان فقط 

به خودتان برسید.

در کنار مادر بودن وقتی هم برای خودتان بگذارید

مهسااحمدی

عکس روز

دوخط کتاب

وقتــی کــه شــیرجه 
می فهمیــد  بزنیــد 
آن  واقعــی  عمــق 
چقــدر زیــاد اســت.

»راز مادرم« 
جی آل ویتریک

 آدم هــا مثــل آب در 
یــک  تــاالب هســتند

آدم هــا مثــل آب در 
یــک تــاالب هســتند. 
شــما نمی توانید کف 
تــاالب را ببینید و فکر 
کم عمــق  می کنیــد 
فقــط  امــا  اســت 

 به تازگی پلیس بدفوردشــایر انگلیس، خــودروی عجیبی را که در جاده 
حرکت می کرد را متوقف کرد. این ماشــین که ظاهرش ترکیبی از دماغه 
هواپیما، قایق و موتورســیکلت اســت، تعجب پلیس را برانگیخت. مامور 
پلیس در توئیتر نوشت: »این عجیب ترین وسیله نقلیه ای بود که در طول 
26 سال ســابقه خدمتم دیده ام. عجیب تر این که کامال ســالم بود و کار 
می کرد. با این همه نمی توانم بگویم که دقیقا چه بود.« این خودروی عجیب 
که هم پالک داشت، هم بیمه بود و هم چراغ های راهنما و ترمز داشت، از 

سوی پلیس اجازه یافت به عبور و مرور خود ادامه دهد.

خودرویی به نام هواخودروسیکلت در انگلیس!

 دومین چرخ و فلک بلند دنیا و بلندترین چرخ وفلــک ترکیه با نام »قلب 
آنتالیا« در شهر ساحلی آنتالیا، مشــهورترین و بزرگ ترین شهر تفریحی 
جنوب ترکیه افتتاح شده اســت. ارتفاع این چرخ و فلک غول پیکر و زیبا 
90 متر اســت. قلب آنتالیا پس از چرخ وفلک مشــهور لنــدن که یکی از 
محبوب ترین جاذبه های توریستی لندن به شمار می رود و به چشم لندن 
معروف است، در رتبه دوم بلندترین چرخ وفلک های دنیا قرار گرفته است.  
این چرخ و فلک مرتفع همزمان چشــم اندازی خیره کننده از مرکز شهر 

آنتالیا و خلیج آنتالیا به بازدیدکنندگان ارائه می کند.

افتتاح دومین چرخ و فلک بلند دنیا

شخصیت های کارتونی مشهوری که از روی سلبریتی ها طراحی شدند
بعضی شخصیت های کارتونی به نظر خیلی آشنا می آیند، گویی که آدم های واقعی هستند و قبال آنها را جایی دیده ایم. این مسئله بی 
دلیل نیست. انیماتورها از زندگی واقعی الهام می گیرند و بعضی شخصیت های انیمیشنی را بر اساس سلبریتی ها طراحی می کنند. 

در ادامه به شخصیت های کارتونی  می پردازیم که با الهام از سلبریتی ها طراحی شده اند.
»عالءالدین«در»عالءالدین«–تامکروز: انیمیشن »عالءالدین« را تیم گلن کین طراحی کرد. این شخصیت ابتدا قرار بود 
۱۳ ساله و چهره ای شبیه به مایکل جی فاکس، بازیگر کانادایی، داشته باشد. طی پروسه تولید، گروه کین به این نتیجه رسیدند که 
چهره »عالءالدیــن« زیاد از حد بچگانه از آب درآمده و جذابیت کافی را برای تماشــاچیان نخواهد داشــت. به همین دلیل، ســن 
 »عالءالدین« را بــه ۱۸ افزایــش دادند و او را از نــو با ترکیبــی از چهره تام کــروز و تعــدادی از مدل های برنــد کالوین کالین 

طراحی کردند.
»بل«در»دیوودلبر«–کاترینهپبورن:گرچه دیزنی مایل بود انیمیشن »دیو و دلبر« شبیه به یک فیلم قدیمی باشد؛ اما 
سازندگان اثر می خواســتند شــخصیت »بل« مانند زنی جلوتر از زمان خود باشــد. فیلمنامه نویس کار، لیندا وولورتون، با الهام از 
جنبش های احقاق حقوق زنان، تصمیم گرفت جلوی خلق یک پرنسس خسته کننده دیگر از نوع پرنسس های رایج دیزنی را بگیرد 
و شــخصیت »بل« را مانند یک فمینیست یکدنده به تصویر بکشد. وولورتون از تماشــای اقتباس قدیمی این قصه خودداری کرد و 
 Little( »تصمیم گرفت کاراکتر »بل« را بر اســاس کاترین هپبورن، بازیگر آمریکایی طراحی کند. هپبورن در فیلم »زنان کوچک

Women( نقش »جو مارچ« را بازی می کرد. 
سفیدبرفیدر»سفیدبرفیوهفتکوتوله« –هدیالمار،مارجچامپیونوآدریاناکاسلوتی:شخصیت »سفید برفی« 
از سه زن الهام گرفته شده بود: هدی المار، مارج چامپیون و آدریانا کاسلوتی. هدی المار یک بازیگر استرالیایی بود. مارج چامپیون 
یک رقصنده مشهور بود که هنوز در قید حیات است و به زودی ۱00 ساله می شــود. آدریانا کاسلوتی هم صداپیشه کاراکتر »سفید 

برفی« بود.

وبگردی

ســقوط مار پیتون از ســقف به رختخواب خانه ای در کوئینزلند استرالیا 
ساکنان خانه را وحشت زده کرد. مار پیتون از مسیر سیم کشی برای لوستر 
سقفی اتاق خواب وارد ساختمان شده و به دلیل وزن باالیش پس از مدت 
زمانی کوتاه روی تختخواب ســقوط کرده است. بنا بر گزارش های رسیده 
خوشبختانه در زمان حادثه هیچ یک از ساکنان خانه در رختخواب حضور 
نداشته و تنها شاهد سقوط این حیوان وحشی بوده و تصاویرش را در فضای 

مجازی منتشر کرده اند. 

 سقوط مار پیتون از سقف به رختخواب

 خانه موزه »انتظامی«
 پروانه میراث فرهنگی گرفت

مدیرعامل خانه موزه انتظامی با اشاره به بازسازی و نزدیک کردن 
فضای این مکان به زیست و شخصیت زنده یاد عزت ا... انتظامی 
از صدور پروانه فعالیت این خانه از سوی سازمان میراث فرهنگی 
خبر داد. شکرخدا گودرزی، مدیرعامل خانه موزه انتظامی درباره 
بازسازی های انجام شــده در این مکان که طی چند ماه گذشته 
در دســت انجام بود، گفت: ما با توجه به برنامه ای که داشــتیم 
با تشــکیل یک کارگروه با حضور خانم فکــور، نماینده اداره کل 
موزه های ســازمان میراث فرهنگی، تالش کردیم تا این مکان را 
به خانه موزه ای استاندارد تبدیل کنیم. با بازسازی اساسی که در 
فضای موزه ای خانه انجام دادیم به این سمت حرکت کردیم که 
چگونه با توجه به شخصیت، فعالیت و زیســت استاد انتظامی، 
فضای داخلی خانه موزه را تعریف کنیم. وی ادامه داد: ما شروع به 
تولید طرح محتوایی در کارگروه مدنظر کردیم و بر اساس وسایل 
شخصی، اسناد و مدارک استاد انتظامی که توسط مجید انتظامی 
در اختیارمان قرار گرفته بود، همچنین فعالیت های ســینمایی، 
تئاتر و تلویزیونی استاد، طرح محتوایی را اجرا کردیم. بر اساس 
طراحی انجام شده، فضای قبلی موزه را صد در صد تخریب و شروع 

به مرمت و ساختن بخش های مختلف آن کردیم.

بی سوادی
»بی سوادی« اثر »حمید وجکانی« را نشر تعالی چاپ روانه بازار 
کتاب کرده که مطالعه آن توصیه می شود. در قسمتی از کتاب آمده 
است: در نگارش این کتاب سعی کردم همه چیز را به ساده ترین 
نحو ممکن بیان کنم، این ساده سازی برای بهتر و ساده تر ارتباط 
برقرار کردن با شماســت و باید بگویم اگر حس می کنید باهوش 
نیســتید، اصال این کتاب را نخوانید! در قسمت های مختلف این 
کتاب لینک هایی از ســایت www.vojkaniway.com قرار 
دارد که پیشنهاد می کنم به آنها رجوع کنید و تمرین های ساده 
آن را انجام دهید، البته تصمیم با خودتان اســت. می توانید فقط 
نگاه کنید و رد شوید! اگر مایل هستید که این کتاب به شما کمک 
کند، باید موقع خواندن آن فعال باشید. این واقعا کتابی است که 
باید به تک تک قســمت های آن عمل کنید تا نتیجه باورنکردنی 
آن را حس کنید. اگر باورتان با باور من یکسان است و ایمان دارید 
کتاب ها معجزه می کنند، بدون شک از خواندن این کتاب، لذت 
خواهید برد و اگر بر این باور هستید که کتاب خواندن می تواند چه 
تاثیری در زندگی مردمان جهان داشته باشد، با من همراه شوید. 
ایمان دارم پس از خواندن حتی یک فصل از این کتاب، به این باور 
خواهید رســید. آرزوی قلبی من این اســت که تمام مردم ایران 
زمین، کتاب های بهتر و بیشتری را بخوانند و با شوق زندگی کنید!

 شگردهای طنز را
 در آثار عبید زاکانی بجویید

دومین روز از اردوی آموزشــی شــعر جوان انقالب اســالمی 
»آفتابگردان ها« با حضور شــاعران جوان و با موضوعاتی نظیر 
طنز و ساختارشکنی در شعر برگزار شــد. ناصر فیض در پاسخ 
به ســوال یکی از شــاعران جوان مبنی بر اینکه »آیا طنزهای 
مطبوعات مرجع مناســبی برای طنزپردازان هستند؟«، گفت: 
طنز مطبوعات برای هیچ چیزی منبع نیســت بلکه فقط برای 
تحلیل تاریخی یک دوره خوب است. اولین چیزی که روزنامه ها 
ناگزیرند رعایت کنند، میزان درک مخاطب عام اســت چراکه 
می خواهند مخاطبان خود را از دست ندهد. مسئول دفتر طنز 
حوزه هنری افزود: در روزنامه قرار نیســت چیزی ماندگار شود 
و بســیاری از مطالب روزنامه، بعد از چنــد روز تاریخ مصرفش 
می گذرد. بنابراین برای دانســتن طنز روزگار بایــد همه آثار 
طنز را مطالعه کرد و نه فقط مطبوعات را. وی با اشــاره به لزوم 
مطالعه آثار مهم عرصــه طنز ادبیات فارســی، تاکید کرد: چه 
بسیار شگردهای طنز که در آثار عبید زاکانی وجود دارد و حتی 
طنزپردازان غربــی از آن تقلید کرده اند. هیــچ طنزپردازی در 
روزنامه شگردی استفاده نکرده است مگر اینکه مرحوم دهخدا 

در روزنامه سور اسرافیل از آن استفاده کرده باشد. 

دیدگاهخبرکتاب

لحظه آب خوردن 
دسته جمعی شیرها

یکعکاسحیاتوحش
پسازماههاتالشموفق
شدهعکسهاییازآب
خوردندســتهجمعی

شیرهابگیرد.

اینستاگردی

دل خوشی »شبنم مقدمی« با مادرش

اولین لقمه عروسک گردان »فامیل دور« در زندگی

شــبنم مقدمی با انتشــار این عکس 
نوشــت: بین دو اجــرای امشــب... با 
مامان چــای می خوریم، گپ می زنیم، 
می خندیم و عکــس می گیریم... دلم 
خوش می شــود... مامان، گرفتار است 
این روزها...خیلی هم گرفتار است؛ اما 
خودش را... محبتــش را... حضورش را 
از من دریغ نمی کند.آقای سمندریان 
آن پشت ایستاده دارد نگاه مان می کند 

راستی...

 محمد لقمانیان با انتشــار این عکس 
نوشــت: پســرم ماهان! اولین لقمه 
زندگی مــا! عزیزترین و بهترین هدیه 
الهی! امروز تولدشه. شش سالش تموم 
شــد. بهترین آرزوها برای تو بهترین 

آرزوها برای همه کودکان دنیا!

رضا شفیعی جم با انتشار این عکس نوشت: بیشتر 
از همکاری، دوستان خوب ومثبت، رفقا دلتنگیم. 
ضمنا اعتقاد دارم جمع گــروه خوب وصمیمی 

باشن، کار کار خوبی از آب در میاد.

رضا شفیعی جم با گروه صمیمی »پیشی میشی«
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