شمار کارتهای بانکی در کشور به 341
میلیون رسیده و هر ایرانی  6کارت بانکی دارد؛

شهردار اصفهان:

امسال جشنواره فیلم محدود
به چند سینمای شهرنیست

اعداد و ارقام در شــبکه بانکی کشور از همه
جهات تعجب برانگیز اســت .از تعداد شعب
باالی بانکها و اعداد و ارقــام نجومی مانده
حسابهای ســپرده که بگذریم ،آمار میزان
حســابها و کارتهای بانکی در کشورمان
نیز عجیب و غریب است.
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سرمقاله

به بهانه تولد قهرمان شهید شهر،
با کمی تاخیر!
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دبیر انجمن مرغداران گوشتی استان نسبت به عواقب واردات مرغ با ارز کنونی هشدار داد؛

مرغ؛  24هزارتومان!

راه «درست» و نه «درشت»
سمیه پارسا

حمایت از محصوالت ایرانی؛
امروز از محصوالت و تولیدات ایرانی
حمایت کنیم و به جای محصوالت
خارجی ،مشابه ایرانی اونو
بخریم.
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عکس :ایمنا

کمی دیر شده ،راستش ما سالگرد شهادتها
را بیشــتر به یاد داریم و فراموش نمیکنیم.
اول شــهریور سالگرد تولد شــهید سرافراز
شــهرمان «حاج حســین خرازی» بود .ما
ماندیم و حســرت اینکه «اگر بود ،حاال 62
ساله شده بود ».و البته این سوال که اگر بود،
کدام طرفی بود؟ اصال قرار بود طرف بگیرد؟
به جریان و جناح خاصی منتســب شــود؟
یک فعال سیاســی اصالح طلــب به تازگی
در گفت و گو با «ایرنا پــاس» ادعاهایی را
درباره شهید خرازی مطرح کرد .اینکه این
ادعا چقدر درست یا غلط اســت ،بماند .در
عجبیم که مشــق بی مروت سیاست ،حتی
دست از سر شهدا هم برنمی دارد .حاال فقط
مانده که شهدا را جناجی کنند و به راست و
چپ بچســبانند! خانوادههایشان را که این
طرفی و آن طرفی کردند و به نام شــهدا ،به
کام خودشان رای خریدند ،کاش فقط دست
از سر شهدا بردارند.
دست از ســر «حاج حســین» ِ ما بردارند.
حسین خرازی برای ما فقط یک نام نیست،
یک شهید نیســت ،او «قهرمان» این شهر
است .قهرمان یک کشور .نام پاکی که دست
نخورده باقی مانده و ما دهه شــصتیها جز
از مردی و مردانگی و حساســیت ویژهاش
نسبت به بیت المال و رفاقتش با رزمندهها
و تواضع و خاکی بودن و عشق بی مثالش به
اهل بیت(ع) و بندگی بی ریای او برای خدا
نشنیدهایم و نمیخواهیم بشنویم.
بسیاری از باورهایمان در این سالها خراب
شد حتی درباره آدمهای برگشته از جنگ.
آنها که نام و نشان عاشقی با خود آورده بودند
و خاک سنگر روی تنشان بود و یاد یاران ،ره
توشه مسیر زندگیشان پس از جنگ؛ اما در
مسیر امالک ،مالک و پالکشان را با هم گم
کرده و به آرمانهای رفقای سفرکرده خود
هم خیانت کردند.
برای ما حاال «شــهدا» ماندهاند که زندهتر از
همه ما ،نگاهمان کنند« .حســین خرازی» و
یارانش ماندهاند که دلمان نمیخواهد خط و
خشی به خاطرات دست نخورده و تمثیل بی
مثالشان بیفتد .به قامت این مردان سفرکرده
قافله غرور و غیرت و عشــق که بودنمان را
مدیون رفتنشــان و جنگیدنشان هستیم،
تکیه دادهایم .عمریست دستمان را به دست
مجروح حاج حسین سپردهایم که مبادا رها
شویم .آرزو میکنیم با همان دستی که قنوت
میگرفت ،دعایمان کند .دعا کند همرنگ
جماعت نشویم و فراموششان نکنیم.
تولدش بر ما مبارک است و حسرت نبودنش
ابدی .اگر بود  62ساله میشد .نمیدانم دقیقا
چه شــکلی بود آن وقت .حتما محاســنش
ِ
ردیف
پس
سفید شده بود و همان لبخند از ِ
دندانهای یکدست سفیدش را هنوز بر لب
داشت .شاید هم این روز و روزگار ما و برخی
مســئوالن و حتی همرزمان آشنایش را که
میدید ،آرزو میکرد که کاش شهید شده بود
و حاال ما هم که این روزگار را میبینیم ،شاید
باید خوشحال باشیم که امثال خرازی از دل
همان ســنگرهایی که در آن با خدا خلوت
میکردند ،به سوی خدا رفتند و تصویرشان
در یک قاب ،قلب ما را تاابد به تســخیر خود
درآورد و مزارشان مأمن و جان پناه ما شد در
این زمانهای که دلمان فقط به خودشــان
خوش است و به نگاهشان که می دانیم بدرقه
راهمان است و دعاهایشــان که دستمان را
میگیرد.
گفته بود« :هرچه میکشــیم و هرچه که بر
ســرمان میآید از نافرمانی خداست و همه،
ریشــه در عدم رعایت حالل و حــرام خدا
دارد ».اختالسها و تخلفات و بازداشتهای
فراگیر نشان میدهد چقدر راست میگفت
و چقدر درســت میگفت و شاید اگر جنگ
را با آدمهایش «درســت» مینوشتیم و نه
«درشت»؛ حاال حال و روز بهتری داشتیم...
تولدت مبارک فرمانده ،قهرمان ،حاج حسین
خرازی!

مذاکره و سازش
راهحل مشکالت ما نیست

غیر فعالها!
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فرمانده کل سپاه:

نگارخاه صفوی
مدیا:نقاشی
 ۱الی  ۲۰شهریور

گالری دیدار
گزیده ای از آثار اهدایی به انجمن
هنرمندان نقاش اصفهان
 ۲۵مرداد الی  ۶شهریور

به بهانه انتقادات نسبت به نامناسب بودن محتوای دو فیلم اکران شده در جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان؛

روایتهای غیر کودکانه

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان اعالم کرد:

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :همزمان با فرا رسیدن هفته دولت  10طرح صنعتی در این استان به بهره برداری

میرسد .ایرج موفق اظهار داشت :در این هفته همچنین با حضور مســئوالن کشوری و استانی  7طرح تولیدی و صنعتی هم کلنگ زنی
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به بهانه انتشار شایعات مبنی بر مهاجرت سوپر استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران؛

ورزشکاران اصفهانیکه پناهنده شدند

چند روزی است که زمزمههایی از پناهنده شدن یکی از شــطرنج بازان ایرانی ،ورزش کشور را دستخوش
حاشیه جدیدی کرده است؛ موضوعی که مسئله امروز و دیروز نیست .مهاجرت ورزشکاران و پناهنده شدن

آنها به کشورهای بیگانه سالهاست گریبان ورزش کشور را گرفته و هر بار مثل دفعههای پیشین زخمی

عمیق بر پیکره جامعه وارد میکند بی آن که راه حل...
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

اجرای  ۱۵پروژه بزرگ گازرسانی در هفته دولت

 15پروژه بزرگ گازرسانی با هزینهای بالغ بر  ۲۶۰میلیارد ریال در ســطح استان اصفهان افتتاح و به بهره برداری میرسد .سید مصطفی
علوی ،با اشاره به پروژههای آماده افتتاح شرکت گاز استان در هفته دولت ،گفت :عملیات اجرایی گازرسانی به  ۷روستای بخش مرکزی
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فریدونشهر ...

عکس :ایمنا

عکس خبر

مراسم بزرگداشت مریم سعادت و مهین جواهریان
مراسم بزرگداشت مریم سعادت و مهین جواهریان با اجرای مجید قناد در سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار شد.
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مسئول گروه جهادی شهید چمران دانشگاه پیام نور نجفآباد:

افتتاح  10طرح صنعتی به مناسبت هفته دولت در اصفهان

خواهد شد...

ایده اصلی
کارگردان:آزیتا موگویی
پردیس ساحل /سینما سپاهان

جهادگران اصفهانی بیشتر دیده میشوند
مسئول گروه جهادی شــهید چمران دانشگاه پیام نور
نجفآباد گفت :امســال با هماهنگیهای انجام شده از
سوی سازمان بسیج رســانه و با توجه به تاکیدات مقام
معظم رهبری بــر انعکاس رســانهای فعالیت گروههای
جهادی ،این مهم به شکل بهتری انجام میشود.
جواد میرزایی اظهار کرد :گروه جهادی شــهید چمران
با تشــکیل قرارگاهی در منطقه وردشــت شهرســتان
سمیرم به سه روستای اسدآباد د هنســای علیا و سفلی
در زمینههای فرهنگی و عمرانی خدمترسانی میکند.
مسئول گروه جهادی شــهید چمران دانشگاه پیام نور
نجفآباد ادامه داد :گــروه برادران متشــکل از  15نفر
دانشــجو و دو نفر از طالب با برگزاری نمــاز جماعت و
مسابقات فرهنگی ورزشی در کنار گروه عمرانی مشغول
به فعالیت هســتند .وی خاطرنشــان کرد :با همکاری
کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرســتان سمیرم برای
سه نفر از مددجویان روســتای دهنسای علیا بازسازی و
تعمیر منازل مســکونی انجام شد .میرزایی افزود :بیانیه
مقام معظم رهبری به گروههای جهادی انگیزه داد تا با
قوت و قدرت بیشتری به محرومیتزدایی در روستاهای
کشور مشغول شوند و این بیانیه با لبیک جوانان جهادگر

همراه شد به نحوی که با وجود کملطفیهای بخشداری
مرکزی سمیرم دانشجویان همچنان مشتاق به فعالیت
هستند .مسئول گروه جهادی شــهید چمران دانشگاه
پیام نور نجفآباد با اشــاره به حضور بســیج رسانه در
اردوهای جهادی تصریح کرد :طی سالهای گذشته نیز
اقدامات خوبی در عرصه جهادی صــورت گرفت که به
دلیل ضعف پوشش رسانهای دیده نمیشد؛ اما امسال با
هماهنگیهای انجام شده از سوی سازمان بسیج رسانه
و با توجه به تاکیــدات مقام معظم رهبــری بر انعکاس
رســانهای فعالیت گرو ههای جهادی این مهم به شکل
بهتری انجام میشــود .وی بیان کرد :آگاهسازی اقشار
مختلف مردم از فعالیتهای جهادی باعث میشود اقبال
جوانان به مشارکت در این برنامهها بیشتر شود و از سوی
دیگر برگزاری کالسهای سواد رســانه در دو روستای
اسدآباد و دهنسای علیا نیز با استقبال اهالی مواجه شد.
میرزایی اضافه کرد :یکی از ضعفهای سالهای گذشته
نبود کالسهای فرهنگی برای پســران خردسال بود که
امسال با مشارکت طالب در اردوهای جهادی این مشکل
برطرف و کالسهای احکام و تربیتی برای این گروه سنی
برگزار شد.

آقاجواد خیابانی
در «نشنال جئوگرافیک»!
در یکی دو روز گذشته ،شایعه مهاجرت یکی
دیگر از گزارشگران ورزشی کشورمان در فضای
مجازی منتشر شد و کمی بعد مشخص شد منظور
«جواد خیابانی» اســت که البتــه اصل خبر کمی
مشکل داشــت ،درواقع در متن خبر اینطور آمده بود
که پس از مهاجرت مزدک میرزایی به انگلیس و حضور در
شبکه ایران اینترنشنال ،خیابانی هم در یک شبکه ماهوارهای
دیگر مشغول به فعالیت شده است .اما گویا داستان چیز دیگری
است و آقاجواد قرار اســت برای شبکه نشــنال جئوگرافیک،
گویندگی کند و مستندی مرتبط با حیات وحش هم برای این
شبکه آماده کرده و یک قسمت آن هم پخش شده است! خودش
هم روز گذشــته خبر مهاجرتــش را تکذیب کــرد و گفت که:
«افتخارم این است که کوچههای شهر و سرزمینم را جارو بزنم؛
اما برای شبکهای جز سازمان و شبکه خودم هیچ کاری نکنم».
این خبر گویندگــی آقاجواد در نشــنال جئوگرافیک ،بیش از
هرچیز ما را به یاد آلمانی حرف زدن او با سرمربی سابق استقالل
یا ژاپنی حرف زدنش در استودیو انداخت!

چهره روز
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عکس روز

تصویری از فاتحه خوانی روحانی
بر سر مزار آیت ا ...هاشمی

پیشنهاد سردبیر:
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رییسجمهور و اعضای هیئت دولت همزمان
با هفته دولت با حضــور در مرقــد بنیانگذار
جمهوری اســامی ایران بــا آرمانهای امام
خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.

پیشخوان

معاون آموزشی دانشگاه تهران:

جذب ظریف در دانشگاه تهران منوط به تایید وزارت علوم است
باید آن را تایید کنند.
معاون آموزشــی دانشگاه تهران با اشــاره به اینکه  2مسیر برای
جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه وجود دارد ،افزود :نخست؛
از طریق فراخوان که شرایط خاص خود را دارد و دوم؛ انتقال افراد
از واحدهای دیگر به دانشــگاه که پرونده آقای ظریف مربوط به
مورد دوم است.حســینی با ابراز اینکه رعایت شــرط سنی برای

معاون آموزشی دانشگاه تهران ،جذب محمدجواد ظریف بهعنوان
عضو هیئت علمی این دانشگاه را منوط به تایید وزارت علوم و دیگر
مراجع ذیربط عنوان کرد .حســین حسینی درباره موافقت این
دانشــگاه با جذب محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه بهعنوان
عضو هیئت علمی گفت :این پرونده مربوط به  2یا  3ســال اخیر
بوده و هنوز نهایی نشده است؛ چرا که وزارت علوم و مراجع دیگر،

حقــوق مقامــات جهان
منهای روحانی

جذب اعضای هیئت علمی در بدو اســتخدام لحاظ میشــود،
افزود :شرط ســنی برای افرادی که مرتبه دانشیار به باال باشند،
مطرح نیســت ،بهطور مثال یک نفر ممکن اســت  60سال سن
داشته باشد و در مرتبه استادی به دانشگاه منتقل شود ،این فرد
با وجود این سن ،میتواند  10ســال دیگر هم در دانشگاه ادامه
فعالیت بدهد.

هیئت علمی آقازاده ها

بــرای دفاع و دوســتی
آماده ایم
باز کردن بسته در پاریس

حاشیههای پر رنگتر از متن نشست G7؛

قدرت نمایی قدرتها

کافه سیاست

رییسجمهوری دوقانون
مصوب مجلس را برای اجرا
ابالغ کرد
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی
دو قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی را
برای اجرا به وزارتخانههــای امور اقتصادی،
دارایی و راه و شهرســازی ابالغ کرد .بر این
اســاس ،در اجرای اصل یکصد و بیســت و
سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
رییسجمهوری «قانون تفســیر ماده ()۳۶
قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشــور» را جهت اجرا به وزارت
امور اقتصادی و دارایــی و همچنین «قانون
تصویب ســندهای الحاقــی (پروتکلهای)
مربوط به اصــاح بند «الف» مــاده ( )۵۰و
ماده ( )۵۶کنوانســیون هواپیمایی کشوری
بین المللــی» را جهت اجرا بــه وزارت راه و
شهرسازی ابالغ کرد.

آسوشیتدپرس:

«آدریان دریا»
عازم ترکیه است
آسوشیتدپرس در خبری ،مقصد ابرنفتکش
ایرانی «آدریان دریا  »۱را کشور ترکیه اعالم
کرد .به گفته این رسانه ،اوایل روز شنبه خدمه
نفتکش مقصد خود را در سیستم شناسایی
خودکار دریایــی ،بندر «مرســین» ترکیه
اعالم کردهاند .گفتنی است؛ این ابرنفتکش
با نام قبلی «گریس  »۱پیــش از عزیمت به
آبهای مدیترانه ،به مدت  ۴۵روز در توقیف
جبلالطارق بود.
اقدام جبلالطارق در هماهنگی با تفنگداران
دریایــی انگلیس و با ادعــای اینکه نفتکش
ایرانی عازم سوریه اســت؛ انجام شد .آمریکا
نیز با طرح ادعای مشابه ،حتی بعد از آزادی
نفتکش ،خواستار توقیف مجدد آن شد و به
دیگر کشورها درباره هرگونه خدماترسانی
به آن هشدار داد!

دبیرکل حزب الدعوه عراق هشدار داد:

کار اسراییل را تالفی
خواهیم کرد

دبیرکل حزب الدعوه عراق هشدار داد که اگر
انفجارهای صورت گرفته در انبارهای مهمات
الحشد الشعبی کار اسراییل باشد ،عراق آن را
تالفی خواهد کرد.
«نوری المالکی» ،در توییتر خود در خصوص
چند مورد انفجار در انبارهای مهمات سازمان
الحشد الشــعبی عراق طی یک ماه گذشته
نوشــت« :در صورتی که اسراییل به حمالت
خود علیه مراکزی در عــراق ادامه دهد ،این
کشور به صحنه درگیری چند کشور از جمله
ایران تبدیل خواهد شــد .اگر ثابت شود که
حمالت اخیر کار اســراییل بوده است ،عراق
پاســخی محکم به آن خواهــد داد .امنیت
این منطقه که عراق محوری اساســی در آن
اســت ،امنیتی مشترک اســت و حفظ آن
مسئولیت همه کشورهای منطقه است .اگر
حمالت اخیر کار اسراییل باشد این به منزله
نقض حاکمیت عــراق و به خطــر انداختن
امنیت منطقه و بــه همین ریختن اوضاع آن
است».

علیرضا کریمیان
اجالس گروه  G7به میزبانی فرانســه شــاید یکی
از پر چالش ترین نشســتهای کشورهای پر نفوذ
اقتصادی طی دو دهه اخیر باشــد؛ نشســتی که
با حضــور برخــی از مهمتریــن و تاثیرگذارترین
چهرهای سیاسی و اقتصادی دنیا در حال برگزاری
اســت .عالوه بر رهبران نهادهای مهــم اروپایی از
جمله کمیسیون اروپا و شــورای اروپایی ،مقاماتی
از ســازمان ملل متحــد ،بانک جهانــی ،صندوق
بینالمللی پول ،سازمان رشد و همکاری اقتصادی،
سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی کار و
همچنین رهبران آفریقای جنوبی ،بورکینا فاســو،
مصر ،سنگال ،روآندا ،اســپانیا ،شیلی ،هندوستان،
برزیل و استرالیا برای شرکت دراجالس  G7دعوت
شــدهاند .این گردهمایی در حالی برگزار شده که
جنگ تجاری میان آمریکا و چین از یک طرف و کره
و ژاپن از سوی دیگر و خطر رکود اقتصادی ناشی از
آن برای اروپا ،چالشهای اقتصادی خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا و تنشها بر ســر خروج آمریکا از
برجام و در نهایت بحث جنجالی تعرفههای آمریکا
و کشورهایی مانند فرانســه از جمله رخدادهایی
است که این نشســت را تحت تاثیر قرار داده است.
طی هفتههای اخیــر ورود دوباره روســیه به این
اجالس هم موضوع مناقشــه بوده است .زمانی که
دونالد ترامپ درخواستش را از روسیه برای عضویت
مجدد در این گــروه تکرار کرد ،مکــرون فورا این
درخواست را رد کرد و هشــدار داد پذیرش روسیه
در این گروه یک «اشــتباه راهبردی» خواهد بود.
آلمان هم بــرای ورود دوباره روســیه به این گروه

شرط و شروطی گذاشت که با واکنش دولت روسیه
همراه بود .شاید به دلیل همین کشمکشهای پیش
ا زشروع نشست بود که رییس جمهور فرانسه پیش
ازآغاز این گردهمایی به رســانهها گفته بود نباید
از این اجالس انتظار چندانی داشــت .بدون شک
اصلیترین و شــاید داغ ترین مسئله مورد بحث در
اجالس  ،G7ایران خواهد بود .در حالی که کمتر از
دو هفته تا اجرای سومین مرحله از تعلیق برجام از
سوی کشورمان باقی مانده است کشورهای اروپایی
امیدوارند راهی بــرای دور زدن تحریمها و خروج
از فشــار آمریکا پیدا کنند .پس از چند دور رایزنی
تلفنی مکــرون و روحانی ،محمد جــواد ظریف در
آستانه این نشست با سفر به فرانسه با مکرون دیدار
و رایزنی کرد تا پیشنهادات دو طرف رودر رو بررسی

و ارائه شود .هر چند ظریف این سفر را مثبت ارزیابی
کرد؛ اما در نهایت کارایی پیشنهادات آینده برجام
را در گرو تعهد و میزان کارایی وعدههای داده شده
از سوی اروپا دانســت .اروپا در حالی تالشها برای
یافتن راه حل برون رفت از بحران برجام را شــدت
بخشیده است که ترامپ با جبههای محکم در برابر
هر نوع درخواســت تخفیف در تحریــم ایران وارد
پاریس شــد .رییس جمهور آمریکا که پیش از این
با ادبیاتی تند مکــرون را از میانجی گری و دخالت
در پرونده هســتهای ایران بر حذر داشــته بود در
حالی مهمان این نشست شد که برای راضی کردن
شــرکای اروپایی در همراهی با تحریــم ایران و یا
خروج از برجام طی ماههای اخیر ناتوان بوده است.
حتی تالش دولت آمریکا برای راضی کردن نخست

بین الملل
وزیر تازه بریتانیا که گفته میشود مواضعی نزدیک
به ترامپ دارد برای همراهــی با تحریمها به دالیل
شــرایط ویژه انگلیس ناکام ماند .رســانهها مدعی
شــدهاند در این نشســت مکرون از دونالد ترامپ
درخواست می کند برای حفظ برجام درباره تحریم
فروش نفت ایران تجدیدنظر کرده و یا دســت کم
دستور کاهش تحریمها را صادر کند؛ مسئله ای که
همواره در مقابل آن از سوی دولت آمریکا مقاومت
شده اســت .جبهه گیری اعضای گروه هفت بر سر
ایران موجب شده تا کارشناســان ،نشست اخیر را
یکی از پر کشمکش ترین جلسات این گروه بدانند.
عالوه بر ایران شکافهای دیگری هم در میان اعضا
دیده میشود؛ قرار اســت در نشست اخیر مسائلی
مانند مبارزه با عدم تســاوی ،تغییــرات اقلیمی،
امنیت ،خشــونت علیه زنان و تساوی جنسی مورد
بحث قرار گیرد .محورهایی که در مورد برخی از آنها
هم اختالفات جدی میان آمریکا و سایر اعضا وجود
دارد .سوختن جنگلهای آمازون و تاکید اروپاییها
بر مهار و یافتن راهی برای جلوگیری از نابودی این
جنگلها با واکنش تند رییس جمهور برزیل روبه رو
شده است .او بارها از زمان انتخابش به ریاست دولت
در این کشــور ،خواســتار خروج از معاهدات آب و
هوایی شده ،درخواستی که به تقلید از سیاستهای
اجرایی ترامپ اتخاذ شــده اســت و به نوعی مورد
حمایت وی نیز هست .بحث بر سر دیدگاههای دولت
آمریکا در این مســئله میتواند چالش بعدی پیش
روی اعضا باشد از طرف دیگر تعرفههای اقتصادی
به خصوص میان دو کشور فرانسه و آمریکا و آینده
روابط اقتصادی با ژاپن هم از جمله خط قرمزهایی
است که در این نشست به آن پرداخته خواهد شد.

چهره ها
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی:

برخی از نمایندگان
طرفدار افراطی دولت هستند
عضو هیئت رییســه کمیســیون اقتصــادی در
مورد علل تعلل دولــت برای راهاندازی ســامانه
شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مقامات گفت،
دولتمــردان منافع خــود را در نظــر میگیرند و
میدانند کــه اگر چنیــن ســامانهای راهاندازی
شود ،اولین کســانی که باید حقوقشان در فضای
شیشهای قرار گیرد خودشــان هستند .سید تقی
کبیری افــزود :در اینکه برخــی از نمایندگان در
مورد دولت با تسامح رفتار میکنند شکی نیست
شاید چند تن از نمایندگان وارد چنین فضا و بده
بستانهایی شــده باشند؛ اما تســری دادن این
رفتار شــوم به همه نمایندگان مجلس درســت
نیســت .البته بنده انــکار نمیکنم کــه برخی از
نماینــدگان مطیع و طرفــدار افراطــی دولت و
به تعبیــری «وکیلالدوله» هســتند و هر کاری
برای رضایت دولتیها انجام میدهند و از ســوی
دیگر به برخی از نمایندگان هم از ســوی مافیای
قدرت و ثروت دیکته میشــود که در مجلس چه
کنند.

رییس فراکسیون امید:

سردار سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران:

اعتماد مردم به تشکلهای
سیاسی آسیب دیده است

مذاکره و سازش
راهحل مشکالت ما نیست
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آنچه
که امروز به ما ثبات بخشیده دلهای مستحکم
اســت ،گفت :ما امروز میدانیم امید بستن به
دشــمنان برای حل مســائل ما سادهاندیشی
است و فقط باید به خدا تکیه کنیم زیرا دشمن
هرگز در مذاکره به خواستههای ما تن نمیدهد.
سردار سالمی خاطرنشان کرد :وقتی از منطق
مقاومت به مذاکره روی آورید ،نشــانه ضعف
است و وقتی دشمن ما را در موضع ضعف ببینید
فشارها را بیشتر میکند ،پس نسخه مذاکره و
سازش اصال راهحل مشکالت ما نیست و هیچ
مسئلهای از ما را حل نمیکند .سرلشکر سالمی
افزود :وقتی ما ایستادگی میکنیم که بدانیم
راه حل مســائل ما مقاومت است مقاومتی که
به معنای ایســتادن و پذیرش فشــار نیست
بلکه به معنای حرکت به ســمت رونق تولید،
محرومیتزدایی و ...است.

آگهی مزایده عمومی  ( مرحله اول -نوبت دوم )

با توجــه به اینکه شــهرداری نیاســر در نظــر دارد به اســتناد مصوبه
شــماره  5/1520مورخــه  98/3/23شــورای اســامی شــهر ،نســبت
به فــروش قطعه زمینی به شــماره پــاک  3731تفکیکــی از پالک ثبتی
 3423فرعی از  35اصلــی به متــراژ  414/44متر مربع ،واقع در شــهرک
باغ ویالیی باغشــهر نیاسر بر اســاس قیمت پایه کارشناســی شده از طریق
مزایده اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  3روز
جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری (امور پیمانها) مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهی98/5/24 :
آخرین مهلت تحویل اسناد98/6/10 :
محل تحویل اسناد :دبیرخانه محرمانه شهرداری نیاسر

احمدامینی نیک -سرپرست شهرداری نیاسر
L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

م الف575043:

رییس فراکســیون امید بر ضــرورت ارتقای جایگاه
تشــکلهای سیاســی و باور به نقش آفرینی احزاب
تاکید کرد و گفت :حاکمیت مردم ســاالری دینی و
اجرای اصول مختلف قانون اساسی به ویژه فصل سوم
قانون اساســی ضرورت تحزب و توجه به تشکلهای
شناســنامه دار را ایجاب میکند .عارف با بیان اینکه
مردم ساالری دینی بدون احزاب فعال و فراگیر عملی
نیست ،خاطرنشان کرد :یکی از وظایف اصلی احزاب
تقویت اعتماد عمومی مردم است .با کمال تاسف به
دلیل رویکردهای تخریبی احزاب نسبت به هم اعتماد
مردم به تشکلهای سیاسی آسیب دیده است .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :حرکات
ائتالفی و جبههای اگرچه امروز یک ضرورت است و
باید حمایت شود؛ اما نمیتوانند پاسخگوی عملکردها
باشــند و باید جای خود را به تدریج به احزاب فراگیر
و مســئولیت پذیر بدهند.عارف تاکید کرد :تقویت و
میدان دادن به تشــکلها و احزاب و آزادی عمل آنها
در چارچوب قوانین و مقررات ضرورت حاکمیت مردم
ساالری و مشارکت مردم در همه امور است.

رمضانعلیسبحانیفر
عضو فراکسیون امید:

سایت بغداد الیوم ،اطالعات و جزییاتی را از عبدا...
قرداش ،افسر ســابق اطالعات صدام که بر اساس
گزارشــات روزنامه تایمز انگلیس ابوبکر بغدادی،
سرکرده داعش او را به عنوان جانشین خود تعیین
کرده است ،منتشر کرد .صادق الحسینی ،رییس
کمیته امنیتی در شورای دیالی گفت :این کمیته
اطالعات زیادی درباره قرداش و اینکه چگونه عضو
داعش شــده ،در اختیار دارد .قرداش پستهای
زیادی در طول پنج سال گذشته در داعش بر عهده
داشته اســت تا اینکه به یکی از مهمترین معاونان
نظامی ابوبکر بغدادی تبدیل شد.
رییس گروه اطالعاتــی الصقور نیز درباره وضعیت
جســمانی ابوبکر بغدادی گفــت :ابوبکر بغدادی
اکنون در سوریه پنهان شــده و فلج شده است .به
رغم گزارشاتی که درباره تعیین جانشین از سوی
او منتشر شده؛ اما بغدادی همچنان از نفوذ بسیار
قوی در میان پیروان عرب ،خارجی و عراقی خود
برخوردار است.

جاسوسهای «مکعب سیاه»
در ارتش اسراییل
یک روزنامه صهیونیســتی فاش کرد ،ارتش این
رژیم عناصر یک شــرکت خصوصی جاسوســی
موســوم به مکعب ســیاه را برای اهــداف خاص
خود بــه کار گرفته اســت .با وجود اقــرار ارتش
رژیم صهیونیســتی به همکاری با این شــرکت
جاسوسی ،این موضوع فاش نشده که آیا کارمندان
شــرکت مذکور در عملیات جاسوســی به نیابت
از رژیم صهیونیستی شرکت داشــتهاند یا اینکه
به ســازمانهای اصلی جاسوســی این رژیم به
شیوههای دیگر کمک کردهاند.
ســال گذشــته ( )2018روزنامه هاآرتص فاش
کرده که همین شرکت مکعب سیاه برای آنکه از
داراییهای ایران ردگیری کند ،از مقامات دولت
پیشین آمریکا به ریاست جمهوری «باراک اوباما»
جاسوسی کرده است.

هشدار دوباره عربستان به اتباع
خود درباره سفر به ترکیه

 90درصد نمایندگان فعلی در
مجلس آینده تغییر میکنند
عضو فراکسیون امید اظهار کرد :متاسفانه به
دلیل اینکه نتوانســتیم اطالعات را به جامعه
انتقال دهیــم و مردم را به صــورت دقیق و به
درستی از مشکالت و موانع موجود آگاه کنیم،
نارضایتیهایی در مردم ایجاد شــده اســت.
رمضانعلی ســبحانیفر در خصــوص آرایش
سیاسی مجلس بعد ،بیان کرد :به لحاظ فردی
قطعا بین  ۸۰تا  ۹۰درصد تغییر در مجلس بعد
خواهیم داشــت .با توجه به فضایی که اکنون
وجود دارد و فسادهایی که در جامعه هست و
در جامعه نگرانی ایجاد شده ،مردم قطعا روی
این نکته حساس هستند ،بنابراین برای اینکه
وضعیت مردم بهبود یابد ،چرخش به ســمت
افرادی خواهد بود که عملگرا ،با ســابقه قابل
قبول و دارای سالمت باشند .وی ادامه داد :در
کالنشهرها موفقیت جریان اصالحات و اعتدال
بیشتر است .

تشکیل کارگروه مشترک دولت و شورای نگهبان
معاون حقوقی رییسجمهوری با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک با شورای نگهبان اظهارداشت :قرار است در
چارچوب تعامل با شورای نگهبان اقدامات خوبی انجام شود .لعیا جنیدی اضافه کرد :بهتر است معاونان حقوقی
و مدیران دستگاههای اجرایی راه حلهای قانونی جایگزین به وزرا ارائه دهند یا با ارائه گزارشهای مناسب آگاهی
بخشی کنند که در صورت طرح این قبیل مسائل باز هم به دلیل مغایرتهای قانونی لوایح پیشنهادی به بن بست
خواهند رسید .وی اضافه کرد :یکی از خواستههای ما از شورای نگهبان این است که هنگام استعالم در بخش
مغایرت با شرع در قوانین ،فقهای شورای نگهبان از نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعالم کنند.
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انتشار جزییاتی از جانشین
ابوبکر بغدادی
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سفارت عربستان در ترکیه برای ششمین بار در
سه ماه گذشته به شــهروندان عربستانی درباره
سفر به این کشور هشدار داده است.
سفارت عربســتان در ترکیه در پی ربوده شدن
یک گردشگر زن ســعودی در استانبول بار دیگر
به شــهروندان خود درباره ســفر به این کشــور
هشــدار داد .الریاض در اینباره نوشــت :تعرض
به گردشگران سعودی در شهرهای ترکیه بسیار
نگرانکننده است و ربوده شدن گردشگر سعودی
در اســتانبول ،زنگ خطــر را به صــدا در آورده
اســت .در همین چارچوب ،سفارت عربستان در
ترکیه برای ششمین بار در ســه ماه گذشته در
این خصوص به شهروندان این کشور هشدار داد
و همین به وضوح نشــان میدهد مسئله بسیار
جدی است.

آمریکا در پی دایر کردن
کنسولگری در گرینلند است
وزارت خارجه آمریکا در نامهای به کنگره اعالم
کرد ،واشــنگتن پس از ســال ها قصد دارد یک
کنسولگری در منطقه گرینلند دایر کند .وزارت
خارجه آمریکا در نامهای به کنگره اعالم کرد دایر
کردن دوباره یک کنســولگری در نوک( ،مرکز
گریلند) ،بخشی از طرح گستردهتر برای افزایش
حضور آمریکا در قطب شمال است.
در نامــه وزارت خارجه آمریکا بــه کنگره آمده
است :حضور دیپلماتیک مســتمر ،این امکان را
برای آمریکا فراهم خواهد کرد تا از ســهمهای
مهم خــود در گرینلند حفاظت کنــد و در عین
روابط عمیقتــری با مقامــات و جامعه گریلند
برقرار کند.
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با تالش صنعتگران بزرگترین تولید کننده فوالد کشور صورت گرفت؛

کافه اقتصاد

مرکز آمار نرخ تــورم  12ماهــه خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات در پایان مرداد  98را
 63/3درصد اعالم کرد .نــرخ تورم خوراکیها
نسبت به ماه قبل 2/9درصد رشد داشته است.
طی  12ماهه منتهــی به پایان تیــر  98نرخ
تورم خوراکیها 60/4درصد اعالم شــده بود.
بر اســاس این گزارش نرخ تورم  12ماهه مواد
غیرخوراکی نیز در پایان مــرداد 33/7درصد
بوده که این رقم نسبت به ماه قبل  1/6درصد
رشد داشــته اســت .تورم غیرخوراکیها در
پایان تیــر  32/1درصد اعالم شــده بود .نرخ
تورم شــهری خوراکیهــا در پایــان مرداد
 63/5و همین نرخ در روســتاها 62/6درصد
بوده اســت .تورم مواد غیرخوراکی در شهرها
نیز33/5درصــد و در روســتاها 35/5درصد
محاسبه شده است.

دریچه

خروج شرکتهای آمریکایی
از چین امکانپذیر است؟
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بازده کیفی محصوالت نورد گرم فوالد مبارکــه به بیش از  99ونیم
درصد افزایش یافــت .مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه
اصفهان گفت :در سال حمایت از تولید ،کارکنان ناحیه نورد گرم فوالد
مبارکه موفق شدند عالوه بر ارتقای کیفی محصوالت و بهبود مستمر
و پایدار ،ضایعات این خط تولید را به حداقل ممکن کاهش دهند .علی
حاجیاننژاد افزود :تالشگران نورد گرم موفق شدند در تیر امسال با

تولید بیش از  460هزار تن محصول گرم به بازده کیفی  99و  51صدم
درصد دست یابند .وی دستیابی به این میزان رشد کیفی را عالوهبر
بهبود مستمر و پایدار ماهانه ،رکورد جدید باالترین بازده کیفی در
مقایسه با تیر سال گذشته دانست و گفت :این موفقیت صنعتی باتوجه
به افزایش حساسیت مشتریان و درخواســت ضخامتهای پایین
کمتر از دو ونیم میلیمتر همچنین رعایت الزامات و استانداردهای

ســختگیرانه اروپایی در تولید محصوالت گرم بــا کیفیت بهتر و
تلورانسهای ابعادی عرض و ضخامت و شکلی محدودتر محقق شده
است .حاجیاننژاد افزود :تثبیت و استمرار بهبود کیفی در محصوالت
گرم در کنار تولید ابعاد و گریدهای سختتر و متنوعتر ازنظر نوردی
تنها از طریق کنترل مســتمر فرآیندهای تولیــدی و تعمیراتی و
شناسایی عوامل موثر بر آنها به دست آمده است.

شمار کارتهای بانکی در کشور به  341میلیون رسیده و هر ایرانی  6کارت بانکی دارد؛

غیر فعالها!

مرضیه محب رسول
اعداد و ارقام در شــبکه بانکی کشــور از همه جهات
تعجب برانگیز است .از تعداد شــعب باالی بانکها و
اعداد و ارقام نجومی مانده حســابهای ســپرده که
بگذریم ،آمار میزان حســابها و کارتهای بانکی در
کشورمان نیز عجیب و غریب اســت .هرکسی برای
داشتن کارتهای متعدد دالیلی دارد ،هر فرد نه تنها
در بانکهای مختلف بلکه در شعبههای مختلف هم
ممکن است چند کارت داشته باشد .الزام کارفرمایان
به افتتاح حساب برای واریز حقوق ،خدمات پرداختی
سازمانها که افراد را مجبور میکنند در بانک خاصی
حساب باز کنند از دالیلی هستند که باعث شده تعداد
این کارتها روز به روز بیشــتر شود .بر اساس آخرین
آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی ،شمار کارتهای
بانکی در تیرماه به بیش از  ۳۴۱میلیون و ســه هزار
کارت رسیده که تنها  ۱۰۱میلیون و  ۲۵۳هزار کارت
دارای تراکنش بوده که نشان میدهد بیشتر کارتهای
صادره (معادل  ۲۳۹میلیون و  ۷۵۰هزار کارت) فاقد
تراکنش و بدون استفاده ماندهاند .اگر تعداد حسابها
یا به همان اندازه کارتهای صادرشده را بر  ۸۳میلیون
نفر جمعیت کشور تقسیم کنیم ،سهم هر ایرانی بیش
از  ۶کارت میشود .پرسش مهم اینجاست که چه تعداد
از این کارتها و حســابهای بانکی در حال استفاده
هستند؟ کارتهای مذکور اگر چه فعال هستند و بانک
صادرکننده ،آنها را باطل نکرده ،ولی از ســوی دارنده
مورد استفاده قرار نمیگیرند .بر اساس آمار شاپرک در

خردادماه  ،۱۳۹۶تعداد کارتهای بانکی تراکنشدار در
سوییچ شاپرک درمجموع  ۷۹میلیون و  ۶۸۳هزار و ۹۱
عدد بوده است .این آمار با احتساب کارتهای هدیه که
تعداد آن پنج میلیون و  ۴۰۰هزار اعالم شده ،محاسبه
شــده اســت .اگر رقم کارتهای هدیه را کسر کنیم،
عددی حدود  ۷۴میلیون میشود که اگر آن را از رقم
کل کارتهای سال ( ۱۳۹۶بدون احتساب کارتهای
هدیه که رقمی حدود  ۲۷۳میلیون میشود) کم کنیم،
نشــان میدهد که در خردادماه آن سال حدود ۱۹۹
میلیون کارت هیچگونه تراکنشی نداشتهاند .به بیان
دیگر ،تنها  ۲۷درصد کارتها عمال مورد استفاده قرار

میگیرند .هر چند بر اســاس آخرین آمار ،کارتهای
تراکنشدار تیرماه در مقایسه با خرداد ماه 1/63درصد
رشــد داشــته؛ اما همچنان تعداد زیادی از کارت ها
بالاستفاده باقی مانده است .در میان کارتهای فعال
در شبکه بانکی بیشترین ســهم را بانکهای دولتی و
نیمه دولتی داشتهاند .بر این اساس بانک ملی (با ۲۲.۲
درصد) ،ملت ( ۱۱.۳درصد) و صادرات ( ۱۱.۳درصد)
بیشترین ســهم را داشــته اند .بانکهای کشاورزی
( ۷.۴درصد) ،ســپه ( ۶.۸درصد) ،رفاه ( ۶.۶درصد)،
تجــارت ( ۶.۴درصد) و مســکن ( ۳.۱درصد) هم در
جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند .بیشــترین «کارت

هدیه و بن کارت» تراکنشدار نیز متعلق به بانکهای
ملی ایران ،پارسیان و ملت و بیشترین «کارت اعتباری»
تراکنشدار متعلق به بانکهای ملت ،صادرات و سپه
بوده و بیشترین گردش مالی تیر  ۱۳۹۸در بانکهای
ملت ،ملی و صادرات بوده است .کمترین گردش مالی
شبکه پرداخت کشور (شاپرک) نیز به «بانک مشترک
ایران -ونزوئال» تعلق داشــت.این تعداد و حجم باالی
کارتهای بانکی هر ساله مقدار قابل توجهی از منابع
بانکها و مشتریان آنها را میبلعد .بر اساس اعالم بانک
مرکزی ،اگر چه هزینه صــدور کارت بیش از  4هزار
تومان میشود؛ اما این نهاد تاکنون مجوز افزایش قیمت
دریافتی بابت صدور کارت را به بانکها نداده و به همین
دلیل این نهادهای مالی هم از وضعیت صدور بی رویه
کارتها ناراضی هستند .بانکها همچنین میگویند
افزایش تعداد کارت صادر شده برای هر بانک به معنی
پرداخت کارمزد بیشــتر به شتاب ،شــاپرک و سایر
بانکهایی است که دارندگان کارتبانک صادرکننده
از کانالهای آنان سرویس و خدمات دریافت میکند
و این به معنی هزینه بیشتر است نه درآمد بیشتر .به
عقیده کارشناسان اقتصادی ،محدودیت سقف تراکنش
یکی از اصلیترین علل تعدد حسابها و دریافت کارت
بانکی است.
این مسئله البته راه فراری برای پرداختهای مالیاتی
و پولشــویی هم اعالم شــده و افزایش تراکنشهای
درآمدزای خودپردازهایی که با چربزبانی به صاحبان
کسبوکارها فروخته شــده نیز یکی از دالیل دریافت
چند کارت بانکی است.

دبیر انجمن مرغداران گوشتی استان نسبت به عواقب واردات مرغ با ارز کنونی هشدار داد؛
دبیر انجمن مرغداران گوشتی استان اصفهان گفت :اگر دولت با نرخ ارز کنونی مرغ وارد کند ،قیمت مرغ منجمد
برای مصرفکننده  24هزار تومان خواهد بود ،بنابراین در سال رونق تولید ،نیازمند مدیریت تولید هستیم .بهرام
پاکزاد در خصوص وضعیت دالیل افزایش قیمت و عدم کشتار مرغ در اصفهان ،اظهار کرد :قیمت واقعی مرغ با
توجه به نرخ نهادههای دام و طیور حداقل  16هزار تومان است .وی افزود :اینکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی و
بازرگانی برای قیمت مرغ تصمیمگیری میکنند ،متاسفانه شناختی از تولید ندارند و تنها در جلساتی بر اساس
فرمولهای مختلف قیمت نهایی را مصوب میکنند که در بازار موجود نیست .پاکزاد با بیان اینکه میزان تولید مرغ
به دلیل فصل تابستان و شیوع بیماری نیوکاسل در کشور کاهش یافته است ،تاکید کرد :بیماری نیوکاسل موجب
تلفات مرغ در مرغداریها شده که با این شرایط قیمت کنونی مرغ موجب ضرر مرغداران میشود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت واگذاری روند مجوز فعالیت عطاریها به وزارت
بهداشت ،کاهش تخلفات و نظارت مناسب را ثمره این اقدام دانست .اکبر ترکی در مورد تخلفات عطاریها،
گفت :طب سنتی به عنوان یک طب مکمل نه جایگزین ،میتواند در مقوله درمان بسیار تاثیرگذار باشد .وی
با انتقاد از اینکه عطاریها هنوز ساماندهی نشدهاند ،افزود :از سویی نظارت مناسب و مطلوبی بر فعالیت و
عملکرد این مراکز صورت نمیگیرد .نماینده مردم فریدن ،فریدونشهر و چادگان در مجلس دهم یادآور
شد :انتظار میرود ساماندهی سریعتر عطاریها در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از تخلفات آنها کاهش
یابد .وی با تاکید بر اینکه روند اعطای مجوز فعالیت عطاریها باید به وزارت بهداشت واگذار شود ،گفت :به
طور قطع با اعطای مجوز فعالیت این مراکز به وزارت بهداشت نظارتها بهتر و تخلفات کمتر خواهد شد.

مرغ؛  24هزارتومان!

رییس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت اصفهان اعالم کرد:

افتتاح  10طرح صنعتی
به مناسبت هفته دولت
در اصفهان

در حــال حاضر پایــگاه اطالعــات مؤدیان
مالیاتی کشــور کامل نیســت .بخشــی از
اطالعات از سوی دستگاه ها و اشخاص ثالث
در اختیار ســازمان مالیاتی قرار گرفته و هم
اکنون این اطالعات مبنای رسیدگی مؤدیان
مالیاتی است.
این اطالعات تکمیلی مطابق حکم قانونی به
سازمان اجازه می دهد حسابرسی مالیاتی را
بر مبنای مدل ریسک عملیاتی کند .مطابق
قانون روش تشــخیص علی الــرأس مالیات
طی یک فرآیند تدریجی ســه ساله حذف و
با روش ارزیابی ریسک مؤدیان و حسابرسی
مبتنی بر اطالعات جایگزین می شود .بدون
تردید طرح جامع مالیاتــی مهمترین طرح
اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای
آن می تواند منشأ تحوالت اساسی در اقتصاد
ملی ما باشــد .این طرح یک طرح پویاست
و مجریان آن توجه داشــته اندکه طراحی و
اجــرای آن باید به گونه ای باشــد که درجه
تمکیــن مؤدیان مالیاتی را بــا رضایتمندی
باال ببرد و همچنین زمینه تحقق عدالت در
مالیات ستانی و ارتقای رضایت عمومی را در
پی داشته باشد .یقین داشته باشید که تحقق
این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی
ســبب تحقق عدالت مالیاتی ،حراســت از
بیتالمال ،شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه
بیشتر حقوق مردم خواهد شد.

بازار

ساعت مچی عقربه ای
زنانه

210,500
تومان

ساعت مچی عقربه ای
زنانه هینی مدل Quartez

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

صنعت

چند ساعت پس از اعالم عوارض تالفیجویانه
چین بر کاالهای آمریکایی در روز جمعه ،دونالد
ترامپ به شــرکتهای آمریکایی دستور داد به
دنبال جایگزینی برای چین باشند ،شرکتهای
خود را به خانه برگردانند و کاالهای خود را در
آمریکا بسازند .ولی خطرات این دستور باالست؛
شــرکتهای آمریکایــی در کل  256میلیارد
دالر بیــن ســالهای  1990و  2017در چین
سرمایهگذاری کردهاند ،در حالی که شرکتهای
چینی  140میلیــارد دالر در آمریکا ســرمایه
دارند.
برخی شــرکتهای آمریکایی بیش از یک سال
پیش ،قبل از آغاز جنــگ تجاری تالفیجویانه
فعالیتهای خود را به خارج از چین انتقال داده
بودند ولــی انتقال کامل فعالیت شــرکتهای
آمریکایی به خــارج از چین زمانبر اســت .به
عالوه بســیاری از شــرکتهای آمریکایی به
خصوص در بخشهای هوا فضا ،خدماتی و خرده
فروشی با خروج از بازار چین تحت فشار بزرگ و
فزایندهای قرار میگیرند.
برخالف چین ،آمریکا یک اقتصاد برنامه ریزی
شــده متمرکز ندارد .بنابراین دونالد ترامپ از
چه روند قانونی میتواند برای بیرون کشــیدن
شرکتهای آمریکایی اســتفاده کند؟ ترامپ،
ابزارهای قدرتمندی دارد که نیازی به تاییدیه
کنگره آمریکا ندارند:
عوارض بیشتر
ترامپ میتواند مانند اقدامی که تاکنون انجام
داده عوارض را باال ببرد و ســود شــرکتها را
آنقدر پایین بیاورد که کار کردن در چین عمال
برایشان به صرفه نباشد .ترامپ در روز جمعه
 5درصد به  25درصد عوارضی که قبال بر 250
میلیــارد دالر واردات چینی وضــع کرده بود،
اضافه کرد .عوارض  30درصــدی جدید از اول
اکتبر اجرایی میشــود .وی گفــت  10درصد
عوارضی که بــر  300میلیــارد دالر کاالهای
مصرفی ســاخت چین وضع شــده بود هم تا
 15درصد افزایش مییابد .این عوارض در اول
سپتامبر و  15دسامبر اجرایی میشوند.
شرایط اضطراری ملی
ترامپ میتواند با چین مانند ایران رفتار کرده
و طبق قانــون  1977شــرایط اضطراری ملی
اعالم کند .در این صورت قانــون این اجازه را
به ترامــپ میدهد تــا فعالیت شــرکتهای
خصوصی یا حتی کل بخشهــای اقتصادی را
متوقف کند.
محدودیتهای خرید فدرال
یک گزینه دیگر که نیاز بــه تایید کنگره ندارد،
ممنوع کردن شرکتهای آمریکایی برای رقابت
در قراردادهــای فدرال در صــورت فعالیت در
چین است.
قانون  1917درمورد تجارت با دشمن
یک اقدام ممکن دیگر اجــرای قانون تجارت با
دشمن اســت که طی جنگ جهانی اول توسط
کنگره تصویب شد .این قانون به رییس جمهور
آمریکا اجازه میدهد تجارت با کشــورهایی را
که آمریــکا با آنها در حال جنگ اســت ممنوع
کند ،ولی به نظر نمیرســد ترامپ از این قانون
استفاده کند چون درگیریهای تجاری با چین
را افزایش میدهد.

دستیابی به رکورد باالترین بازده کیفی محصوالت نورد گرم

توسعه اقتصاد کشور
با اجرای طرح جامع مالیاتی()4

عطاریها هنوز ساماندهی نشدهاند

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :همزمان با فرا رســیدن هفته دولت  10طرح صنعتی در
این استان به بهره برداری میرسد .ایرج موفق اظهار داشــت :در این هفته همچنین با حضور مسئوالن کشوری
و استانی  7طرح تولیدی و صنعتی هم کلنگ زنی خواهد شــد .وی افزود :با بهره برداری از این  10طرح امکان
اشتغال مستقیم حدود  1250نفر در استان اصفهان فراهم میشود .موفق ،حجم سرمایه گذاری انجام گرفته در
این طرحها را بالغ بر  19هزار و  890میلیارد ریال اعالم کرد .رییس سازمان صمت اصفهان تصریح کرد 10 :طرح
مورد اشاره در انواع صنایع تولیدی فوالد ،دارو سازی ،نساجی ،صنایع چدن ،تولید باتری ،چینی سازی و ،...مورد
بهره برداری قرار گرفته و تولیدات خود را وارد بازار مصرف کشور خواهند کرد.

277,500
تومان

ساعت مچی عقربه ای زنانه
هیمی مدل Excellent Col

284,000
تومان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

اجرای  ۱۵پروژه بزرگ گازرسانی در هفته دولت
 15پروژه بزرگ گازرســانی با هزینهای بالغ بر  ۲۶۰میلیارد ریال در ســطح اســتان اصفهان افتتاح
و به بهره برداری میرسد .سید مصطفی علوی ،با اشاره به پروژههای آماده افتتاح شرکت گاز استان در
هفته دولت ،گفت :عملیات اجرایی گازرسانی به  ۷روســتای بخش مرکزی فریدونشهر از جمله؛ زرد
فهره ،سکان ،اسالم آباد ،مزرعه سیب ،مزرعه میر ،راچه وکرچان با هزینهای بالغ بر  ۶۰میلیارد ریال و
احداث ساختمان پست امداد شهید کشوری آغاز خواهد شد .وی ،بهره برداری از گازرسانی به شهرهای
فرخی و جندق به روش گاز طبیعی فشرده با هزینه اجرایی  ۱۰۸میلیارد ریال ،بهره برداری از ایستگاه
 CGS200هزار متر مکعبی نصیرآباد در شهرستان
مبارکه با هزینه اجرایی  ۴۰میلیــارد ریال ،افتتاح
پروژه گازرسانی به روســتاهای حسن آباد توکلی و
معین آباد از توابع شهرستان نایین با هزینه اجرایی
 ۳۲میلیارد ریال ،بهره برداری از ســاختمان اداری
وپســت امداد اداره گاز حســن آباد بخش جرقویه
علیا با هزینه اجرایی  ۱۳میلیارد ریال از جمله این
پروژههاست .مهندس علوی ،از گازرسانی به فاز دو
شهرک شهید کشوری خبر داد و افزود :این پروژه با
هزینهای بیش از  ۷میلیارد ریال اجرایی شده است
که در هفته دولت افتتاح خواهد شد .مهندس علوی،
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با اشاره به اینکه با گازرسانی به دو شهر واقع در شرق استان بیش از  ۲هزار و  ۳۸۰خانوار از نعمت گاز
طبیعی برخوردار خواهند شد ،گفت :پروژههای گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی فریدونشهر نیز
تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل خواهند رسید .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان
اینکه سال گذشته گازرسانی به شــهر خور صورت گرفت و در حال حاضر دو هزار و  ۱۰۰مشترک این
شهر از گاز طبیعی استفاده میکنند ،تصریح کرد :برای اتمام روند گازرسانی به تمام نقاط استان از هیچ
تالشی غافل نشدیم .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر  ۱۰۹شهر استان
«شهر سبز» شدهاند ،گفت :تا پایان
امسال هیچ شهری در سطح استان
از نعمت گاز طبیعی بیبهره نخواهد
بود .مهندس علوی ،بــا اعالم اینکه
رسالت شــرکت گاز استان اصفهان
توسعه گازرسانی است ،تاکید کرد:
در بخش تعالی و کیفیت باید اقدامات
زیادی انجام شود ،از این رو تا پایان
سال جاری  ۲۲خدمت قابل ارائه به
مشترکین عزیز استان را الکترونیکی
خواهیم کرد.
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ساعت مچی عقربه ای زنانه
کالسیک کد  05بسته  2عددی

حسابداری
شخصی پاندا

معرفی اپلیکیشن مالی

نرخ تورم خوراکی ها و
دخانیات به 63درصد
افزایش یافت

3



اگر میخواهید مدیریت بهتری
بر تراکنش های مالی خود داشته
باشــید ،میتوانید از این برنامه
اندرویدی و امکانــات مفید آن
کمــک بگیرید .با حســابداری
شــخصی پاندا ،همه هزینه ها و
درآمدهای شما به راحتی ثبت و
کنترل میشوند.

4
مفاد آراء
 6/21آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -1راي شماره  139760302027004811مورخ  1397/05/07محمدرضا زارعی فرزند
محمود بشماره شناسنامه  611صادره از اصفهان بشماره ملي  1283913100در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  186/60مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -2راي شماره  139760302027008892مورخ  1397/09/20حسن آقاجاني كردآبادي
فرزند نادعلي بشماره شناسنامه  13صادره از اصفهان بشماره ملي  1291301097در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي
از اصلي  10279واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  262/50مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زینت عنایتی .
 -3راي شــماره  139760302027008894مورخ  1397/09/20زهرا سلماني فرزند
رجبعلي بشماره شناسنامه  18صادره از اصفهان بشماره ملي  1291341161در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي از
اصلي  10279واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  262/50مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زینت عنایتی .
 -4راي شــماره  139760302027008922مــورخ  1397/09/21اصغــر ابراهيمي
خوراســگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه  295صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291328297در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7
فرعي از اصلي  9570واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  161مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -5راي شــماره  139760302027009222مورخ  1397/09/27سكينه فاسمي نيك
آبادي فرزند محمد حســن بشــماره شناســنامه  3411صادره از اصفهان بشماره ملي
 5649351236در يکدانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  10388واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  60/45مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -6راي شماره  139760302027009224مورخ  1397/09/27محمد حسين قاسمي
فرزند عبدالعلي بشماره شناســنامه  3260صادره از جرقویه بشماره ملي 5649349238
در پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10388واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  60/45مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -7راي شــماره  139760302027010493مورخ  1397/10/23صفيه ياوري رامشه
فرزند مجتبي بشماره شناسنامه  19صادره از جرقويه عليا بشماره ملي  5649861099در
 9سهم از ده سهم ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 279فرعي از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  61/75مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -8راي شــماره  139760302027010497مورخ  1397/10/23حسن نوريان رامشه
فرزند حيدر بشماره شناسنامه  655صادره از اصفهان بشماره ملي  1287493548در یک
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 279فرعي از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  61/75مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -9راي شــماره  139760302027011634مورخ  1397/11/27سید ابراهیم موسوی
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه  1050صادره از جرقویه بشماره ملي 5649382417
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  46/12مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي عباسعلی کشاورز فرزند علی .
 -10راي شــماره  139860302027000020مورخ  1398/01/07حميدرضا بريانيان
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه  683صادره از اصفهان بشماره ملي  1288060521در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  96/42مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي احمد صالحی بوالیت پدرش حسین.
 -11راي شماره  139860302027000022مورخ  1398/01/07زهرا آقاجاني كردابادي
فرزند يداله بشماره شناســنامه  1169صادره از اصفهان بشماره ملي  1283987295در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10338واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  156/60مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي غالمرضا شهبازی .
 -12راي شماره  139860302027000075مورخ  1398/01/11سعید طحانیان فرزند
حسين بشماره شناسنامه  450صادره از اصفهان بشماره ملي  1286963893در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9724فرعي
از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  127/56مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -13راي شــماره  139860302027000076مــورخ  1398/01/11مرضيه پاک زاده
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه  4547صادره از اصفهان بشماره ملي 1288393423
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9724فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  127/56مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -14راي شــماره  139860302027000157مورخ  1398/01/18فروغ اصالني پور
فرزند حسين بشماره شناسنامه  1550صادره از اصفهان بشماره ملي  1286837588در
ششدانگ يکباب خانه باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3-2-1فرعي از
اصلي  11519واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  527/18مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله ابوالحسنی.
 -15راي شــماره  139860302027000376مورخ  1398/01/21حســين قضاوي
خوراسگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه  20صادره از اصفهان بشماره ملي 1291280601
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9450واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  211/60مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حسین قضاوی خوراسگانی فرزند اکبر.
 -16راي شــماره  139860302027000829مورخ  1398/01/31وحيد مؤذني فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  2855صادره از اصفهان بشــماره ملي  1287196209در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  45080فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  154/10مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -17راي شماره  139860302027000855مورخ  1398/01/31زهرا بیننده به شناسنامه
شماره 40244و شماره ملي 1282327534صادره اصفهان فرزند محمد و مرتضی نصوحی
دهنوی به شناسنامه شماره  -و شماره ملي 1272434788صادره اصفهان فرزند علیرضا
و نجمه نصوحی دهنوی به شناسنامه شماره  11550و شماره ملي 1292644151صادره
اصفهان فرزند علیرضا کما فرض اله ( طبق قانون ارث ) در ششدانگ يکباب خانه احداثي
بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10236واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 102/60مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد شهبازی
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فرزند نظرعلی.
 -18راي شــماره  139860302027000856مــورخ  1398/01/31ســيدقربان قائد
اميني هاروني فرزند ســيدرمضان بشماره شناســنامه  1966صادره از شهركرد بشماره
ملي  4620474886در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  11729واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  103/70مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -19راي شــماره  139860302027000956مورخ  1398/02/03فاطمه سهيلي مهر
فرزند حسين بشماره شناسنامه  1836صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291522972
در يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  7186واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  191/15مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -20راي شــماره  139860302027000957مورخ  1398/02/03جواد عنايت فرزند
جواد عنايت بشماره شناســنامه براتعلي صادره از اصفهان بشماره ملي 1291468811
در يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  7186واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  191/15مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -21راي شــماره  139860302027000959مــورخ  1398/02/03محبوبه حســن
زاده گورتي فرزند حســين بشــماره شناســنامه  1227صادره از اصفهان بشماره ملي
 1290620520در يک و بیست و پنج صدم دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  7186واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به
مساحت  191/15مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -22راي شــماره  139860302027000961مــورخ  1398/02/03اصغــر قضاوي
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه  465صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291462554در يک و هفتاد و پنج صدم دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  7186واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به
مساحت  191/15مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -23راي شماره  139860302027001090مورخ  1398/02/04فاطمه رشیدی پزوه
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه  11صادره از اصفهان بشماره ملي  1291281312در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9505واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  144/22مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد و محمود و سکینه فاطمی ورثه حاجی آقا صدر فاطمی .
 -24راي شماره  139860302027001305مورخ  1398/02/10مرتضی منصوری فرزند
برات بشماره شناسنامه  9271صادره از اصفهان بشماره ملي  1283794586در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  257فرعي از اصلي  15201واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  91/75مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي مرتضی مرکبیان .
 -25راي شماره  139860302027001349مورخ  1398/02/11رضا امینی خوراسگانی
فرزند حسين بشــماره شناسنامه  48صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291235371در
ششدانگ يکباب انبار ضایعات پالســتیکی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9072واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  861/94مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -26راي شماره  139860302027001354مورخ  1398/02/11محمود عطاء قمبواني
فرزند حسين بشماره شناســنامه  740صادره از اصفهان بشماره ملي  1283576856در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10287واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  122/20مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي ابوالحسن عشاقی .
 -27راي شــماره  139860302027001356مــورخ  1398/02/11ســکینه خاتون
يزدي خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه  1صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291257209در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10408واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  184/20مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -28راي شماره  139860302027001630مورخ  1398/02/17پریسا محمدعلي زاده
ساماني فرزند ناصر بشماره شناسنامه  235صادره از اصفهان بشماره ملي 1284740218
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11516واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  120/11مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي امیرقلی بهزاد فرزند شکراهلل.
 -29راي شــماره  139860302027001643مورخ  1398/02/17محمدرضا مثقالي
فرزند محمد بشماره شناســنامه  872صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286804760
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  15234واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  215/10مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -30راي شماره  139860302027001646مورخ  1398/02/17محمدابراهيم حدادي
فرزند محمدكريم بشماره شناسنامه  434صادره از اصفهان بشماره ملي 1285677110
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 15234واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  215/10مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -31راي شــماره  139860302027001900مــورخ  1398/02/21اصغر علی باالئی
چریانی فرزند حســين بشــماره شناســنامه  17767صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283879875در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  70/44مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي زهرا خانم ارباب زاده اصفهانی.
 -32راي شماره  139860302027002081مورخ  1397/05/08غالمحسين ميرحيدري
فرزند عباس بشماره شناســنامه  4صادره از اصفهان بشــماره ملي  5649643288در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  30فرعي از اصلي
 15316واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  218/17مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -33راي شماره  139860302027002093مورخ  1398/02/24طاهره كرمي حسن
آبادي فرزند خليل بشماره شناسنامه  2267صادره از اصفهان بشماره ملي 5649414343
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  30فرعي از اصلي
 15316واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  67/54مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -34راي شــماره  139860302027002224مورخ  1398/02/29جواد شــاهزيدي
فرزند حسين بشماره شناسنامه  1287صادره از اصفهان بشماره ملي  1287666469در
ششدانگ يکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  43فرعي
از اصلي  10354واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  269/13مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -35راي شماره  139860302027002266مورخ  1398/02/29شهناز حيدري فرزند
رضا بشماره شناسنامه  0صادره از اصفهان بشــماره ملي  5640031891در چهار دانگ
مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  150فرعي
از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  149/42مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -36راي شماره  139860302027002269مورخ  1398/02/29محمد نوريان رامشه
فرزند بديع اله بشماره شناسنامه  1صادره از جرقويه عليا بشماره ملي  5649882711در
دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک
 150فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  149/42مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -37راي شــماره  139860302027002303مورخ  1398/02/30مجيد زماني فرزند
قربانعلي بشماره شناسنامه  6صادره از اصفهان بشماره ملي  1291723285در ششدانگ

يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مســاحت  97/43مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد
صالحی قلعه ناظری فرزند حسین .
 -38راي شــماره  139860302027002304مــورخ  1398/02/30صدیقــه
عرب بیگــی فرزند حســن بشــماره شناســنامه  48صــادره از تيران بشــماره ملي
 5499347298در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  10354واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  180/83مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -39راي شماره  139860302027002343مورخ  1398/02/30طاهره معتمدي محمد
آبادي فرزند محمد ابراهيم بشماره شناســنامه  22071صادره از نجف آباد بشماره ملي
 1090218621در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  11548واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  176/90مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -40راي شــماره  139860302027002344مورخ  1398/02/30عبدالعلي مهدويان
فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه  214صادره از نجف آباد بشماره ملي 1090884591
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 11548واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  176/90مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -41راي شــماره  139860302027002537مورخ  1398/03/05محســن عابديني
خوراســگاني فرزند اكبر بشــماره شناســنامه  12134صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283823233در ششــدانگ يکباب کارگاه صافکاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  7511واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  314/60مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -42راي شماره  139860302027002914مورخ  1398/03/19علی اکبر تاکی بوانی
فرزند عباسعلي بشــماره شناسنامه  0صادره از شهرضا بشــماره ملي  1190068184در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  122مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حسین سازش بوزانی.
 -43راي شــماره  139860302027002930مورخ  1398/03/19مریم امینی پزوهء
فرزند حسن بشماره شناسنامه  760صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291454772در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  15243واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  160مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي شرکت قند .
 -44راي شــماره  139860302027002933مورخ  1398/03/19علی بهرامی فرزند
كريم بشماره شناسنامه  1371صادره از اصفهان بشماره ملي  1287786571در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مســاحت  113/72مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي هادی فرحناکیان.
 -45راي شماره  139860302027002950مورخ  1398/03/20سهراب موقن فرزند
سيدحميد بشماره شناسنامه  28صادره از شهرکرد بشماره ملي  6339780751در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  4466فرعي از اصلي 10353
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  44/33مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -46راي شماره  139860302027002980مورخ  1398/03/20اكرم محمودي فرزند
ابراهيم بشماره شناسنامه  17صادره از ازنا بشماره ملي  4849752421در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به
مساحت  118/96مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین
کشاورز.
 -47راي شماره  139860302027003048مورخ  1398/03/21علیرضا صادقی فرزند
مرتضي بشماره شناسنامه  22صادره از كاشان بشماره ملي  1261930576در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  158/93مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي یداله زارعی فرزند احمد.
 -48راي شــماره  139860302027003049مورخ  1398/03/21ســميه ســادات
ميرحسيني فرزند سيدمحمد بشــماره شناسنامه  2464صادره از كاشــان بشماره ملي
 1262053005در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  158/93مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله زارعی فرزند احمد.
 -49راي شماره  139860302027003055مورخ  1398/03/22سيد محسن نوري زاده
فرزند سيد جواد بشماره شناسنامه  34193صادره از اصفهان بشماره ملي 1282268058
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -50راي شــماره  139860302027003064مورخ  1398/03/22امیــر امینی پزوه
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه  949صادره از اصفهان بشماره ملي  1291561579در
ششدانگ يکباب خانه مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  55/32مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از
مالک رسمي فاطمه بیگم سیچانی پزوه .
 -51راي شماره  139860302027003073مورخ  1398/03/23اسفنديار احمدی فرزند
نصیر بشماره شناسنامه  102صادره از شهرضا بشماره ملي  1199740969در ششدانگ
يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12050واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مســاحت  237/59مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي فاطمه صغری کاجی.
 -52راي شماره  139860302027003076مورخ  1398/03/23عليرضا قضاوي فرزند
محمود بشماره شناســنامه  15881صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283860341در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5845واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  130/16مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي یداله اعتباریان.
 -53راي شماره  139860302027003157مورخ  1398/03/25علی پادگانه فرزند رضا
بشماره شناسنامه  6صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659592041در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به
مساحت  154/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -54راي شــماره  139860302027003177مورخ  1398/03/26اکبر صادقی فرزند
حسن بشماره شناسنامه  3062صادره از اصفهان بشماره ملي  1283617285در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  9485واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  145/21مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
محمد برکت و عبدالعلی فاطمی .
 -55راي شــماره  139860302027003224مورخ  1398/03/28حسين ابراهيميان
فرزند علي بشماره شناســنامه  183صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291419551در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  6145واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  196/93مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد رضا دانش پناه.
 -56راي شماره  139860302027003225مورخ  1398/03/28مرتضي خالق زادگان
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  244صادره از اصفهان بشماره ملي  1286444772در
 18حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب ساختمان احداثي پالک  10992فرعي از اصلي
 15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  373/20مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
 -57راي شــماره  139860302027003231مورخ  1398/03/28عزت خالق زادگان
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  708صادره از اصفهان بشماره ملي  1286326631در
 9حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب ساختمان پالک  10992فرعي از اصلي 15190
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واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  373/20مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
 -58راي شماره  139860302027003239مورخ  1398/03/28عصمت خالق زادگان
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  530صادره از اصفهان بشماره ملي  1286404924در
 9حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب ساختمان پالک  10992فرعي از اصلي 15190
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  373/20مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
 -59راي شماره  139860302027003243مورخ  1398/03/28حسين خالق زادگان
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  569صادره از اصفهان بشماره ملي  1286380510در
 18حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب ساختمان پالک  10992فرعي از اصلي 15190
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  373/20مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
 -60راي شماره  139860302027003246مورخ  1398/03/28عباسعلي خالق زادگان
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  752صادره از اصفهان بشماره ملي  1286293138در
 18حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب ساختمان پالک  10992فرعي از اصلي 15190
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  373/20مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ابوالقاسم خالق زادگان .
 -61راي شــماره  139860302027003398مــورخ  1398/04/01محمود ابراهيمي
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه  7895صادره از اصفهان بشماره ملي
 1293443964در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9749واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  182/43مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی قادری خوراسگانی.
 -62راي شماره  139860302027003503مورخ  1398/04/03شیرزاد جباری فرزند
جمشيد بشماره شناسنامه  231صادره از لردگان بشماره ملي  4668855758در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12658واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  154/63مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
غالمحسین سازش فرزند جعفر.
 -63راي شــماره  139860302027003506مورخ  1398/04/03احمد شفيعي نيک
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  376صادره از اصفهان بشماره ملي  1291384261در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  182/78مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي شمسی جان جعفری فرزند عباس.
 -64راي شــماره  139860302027003691مــورخ  1398/04/05محمدعلــي
حجتي فرد فرزند حســن بشــماره شناســنامه  280صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1286388929در ششــدانگ يکباب ســوله احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  1واقع در بخــش  18ثبت اصفهان به مســاحت  492/95مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
 -65راي شماره  139860302027003692مورخ  1398/04/05محمدرضا حجتي فرد
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  1932صادره از اصفهان بشماره ملي 1287101828
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  540/68مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -66راي شــماره  139860302027003693مورخ  1398/04/05محمدعلي حجتي
فرد فرزند حسن بشماره شناســنامه  280صادره از اصفهان بشماره ملي 1286388929
در دو دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســوله احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  1واقع در بخــش  18ثبت اصفهان به مســاحت  540/68مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
 -67راي شــماره  139860302027003694مــورخ  1398/04/05حميدرضا حجتي
فرد فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  0صادره از اصفهان بشماره ملي 1270405675
در دو دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســوله احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  1واقع در بخــش  18ثبت اصفهان به مســاحت  540/68مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
 -68راي شماره  139860302027003727مورخ  1398/04/06علی قرطاسي پائين
دروازه فرزند حسين بشماره شناسنامه  419صادره از اصفهان بشماره ملي 1286623502
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  4466فرعي از
اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  163/07مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب .
 -69راي شماره  139860302027003831مورخ  1398/04/10مهین گلچين كاشاني
فرزند جعفر بشماره شناســنامه  639صادره از كاشان بشــماره ملي  1261655291در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از اصلي
 15234واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  83/50مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي اصغر ابراهیمیان فرزند عباس.
 -70راي شــماره  139860302027003834مورخ  1398/04/10یداهلل طالبی انارکی
فرزند علي بشماره شناسنامه  37صادره از نائين بشماره ملي  1249886678در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  83/91مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
محمود اخالقی بوزانی .
 -71راي شماره  139860302027003840مورخ  1398/04/10حسین اسدی هفدانی
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه  15صادره از اصفهان بشماره ملي  1291654763در
ششدانگ يکباب خانه و سه باب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  220/11مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي عباسعلی کشاورز فرزند علی.
 -72راي شــماره  139860302027003841مورخ  1398/04/10ثميره مســماريان
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه  49458صادره از اصفهان بشماره ملي 1282415867
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  10408واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  219مترمربــع .خريداري
مع الواســطه بصــورت عــادي از مالک رســمي غالمحســین حیدری ســنجوانمره
فرزند رجبعلی.
 -73راي شماره  139860302027003843مورخ  1398/04/10محمدباقر قاسمي فرزند
خيراهلل بشماره شناسنامه  31صادره از اصفهان بشماره ملي  1291069836در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10408واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  219مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي غالمحسین حیدری سنجوانمره فرزند رجبعلی.
 -74راي شــماره  139860302027003854مــورخ  1398/04/10ســید حســن
اعظمی فرزند ســيد مرتضي بشماره شناســنامه  31860صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282246471در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9166فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  91مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صادق شمس سوالری .
 -75راي شماره  139860302027003857مورخ  1398/04/10جواد يخچالي فرد فرزند
يداله بشماره شناسنامه  55672صادره از اصفهان بشماره ملي  1281653748در ششدانگ
يکباب خانه و چهار باب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3472فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  325/45مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله یخچالی فرد فرزند رضا.
 -76راي شماره  139860302027003874مورخ  1398/04/10محمد کوهستانی فرزند
حسين بشماره شناسنامه  32صادره از اصفهان بشماره ملي  1288532075در ششدانگ
يکباب کارگاه بلوک زنی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  30واقع در بخش
 18ثبت اصفهان به مساحت  6250مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي مسعود اعتباری.
ادامه در صفحه 5
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 -77راي شماره  139860302027003881مورخ  1398/04/11مهدی اکبریان فرزند
عبدالكريم بشماره شناســنامه  3667صادره از اصفهان بشماره ملي  1289721051در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  220/30مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -78راي شــماره  139860302027003885مــورخ  1398/04/11رضــا احمــدي
شــاپورآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه  3573صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287045146در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  5029فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 98/85مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -79راي شــماره  139860302027003886مــورخ  1398/04/11فاطمه محبوبيان
فرزند حسن بشماره شناســنامه  1861صادره از اصفهان بشماره ملي  1287134645در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5029فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  98/85مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -80راي شماره  139860302027003887مورخ  1398/04/11عباس ابراهيمي مزرعه
نوي فرزند رضا بشماره شناسنامه  2974صادره از کوهپايه بشماره ملي 5658870046
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 11322فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 282/57
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -81راي شماره  139860302027003888مورخ  1398/04/11صديقه مومني فرزند
فرج اله بشماره شناسنامه  1129صادره از کوهپايه بشماره ملي  5658971314در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11322فرعي
از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  282/57مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -82راي شــماره  139860302027003892مورخ  1398/04/11براتعلی چنگانيان
خوراســگاني فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه  142صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291215492در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  6679واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  105/70مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عزت آقا کرکوئی خوراسگانی فرزند
علی.
 -83راي شــماره  139860302027003893مــورخ  1398/04/11صديقه چنگانيان
خوراســگاني فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه  7076صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283772541در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  6679واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  105/70مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عزت آقا کرکوئی خوراسگانی فرزند
علی.
 -84راي شــماره  139860302027003895مورخ  1398/04/11ســیاوش یزدانیان
فرزند فريدون بشماره شناســنامه  1392صادره از اصفهان بشماره ملي 1285617924
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1567فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  230/02مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -85راي شماره  139860302027003897مورخ  1398/04/11مهدي يزدانيان فرزند
فريدون بشماره شناســنامه  1719صادره از اصفهان بشماره ملي  1287849431در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1567
فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  230/02مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -86راي شــماره  139860302027003899مــورخ  1398/04/11مهــدي نظيفي
گنجه فرزند محمود بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي 1273592158
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  1واقع در بخــش  18ثبت اصفهان به مســاحت  146/38مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
 -87راي شماره  139860302027003901مورخ  1398/04/11مهداد نظيفي گنجه
فرزند محمود بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي  1275058337در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  146/38مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -88راي شــماره  139860302027003904مورخ  1398/04/11شیدا قانونی فرزند
عباس بشماره شناسنامه  1014صادره از اصفهان بشــماره ملي  1286749158در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13115
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  154/81مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -89راي شماره  139860302027003906مورخ  1398/04/11سيدمحسن محمديان
اصفهاني فرزند سيدحســن بشــماره شناســنامه  1139صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282758934در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  13115واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  154/81مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -90راي شــماره  139860302027003909مــورخ  1398/04/11براتعلي محمدي
خوراســگاني فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه  66صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291198822در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  6626واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  195/67مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -91راي شــماره  139860302027003911مــورخ  1398/04/11اقــدس عطائی
خوراســگانی فرزند مهدي بشــماره شناســنامه  111صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291242414در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  6626واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  195/67مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -92راي شــماره  139860302027003938مــورخ  1398/04/12عصمت حمامي
خوراسگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه  7462صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283776413در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9739واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  398/19مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عفت حمامی خوراسگانی.
 -93راي شــماره  139860302027003940مورخ  1398/04/12غالمرضا پیشــگر
فرزند علي رضا بشماره شناسنامه  1204صادره از اصفهان بشماره ملي  1284891836در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  19واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  178/17مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حسین عبدی نیان اصفهانی فرزند یداله.
 -94راي شــماره  139860302027004060مــورخ  1398/04/15غالمحســین
جمشیدی حسن آبادی فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  6صادره از جرقویه بشماره ملي
 5649834547در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 76فرعي از اصلي  15191واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  302/34مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نادر و نرگس دافعیان و مهرداد دافعیان
و بانو فخرالسادات صالحی ابری.
 -95راي شماره  139860302027004206مورخ  1398/04/18محمد میرحیدری فرزند
حسين بشماره شناسنامه  2صادره از اصفهان بشماره ملي  5649657981در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  223/28مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -96راي شماره  139860302027004293مورخ  1398/04/23عبدالرسول انصاري
فرزند مهدی بشماره شناســنامه  647صادره از اصفهان بشماره ملي  1288782111در
ششــدانگ يک قطعه زمين و بناي احداثي احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
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 12182واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  148/46مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -97راي شــماره  139860302027004327مــورخ  1398/04/23احمــد جوانمرد
خوراسگانی فرزند نوروز علي بشــماره شناســنامه  188صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291310169در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5326واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  253/43مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -98راي شــماره  139860302027004765مورخ  1398/05/01حســین شیروانی
شهرســتانی فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه  5صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291253955در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 11840واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  13/46مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حاج کریم صیرفیان پور.
 -99راي شــماره  139860302027004826مــورخ  1398/05/02قدرت اله ناظمي
هرندي فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه  22صادره از هرند بشماره ملي 5659688314
در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  224فرعي از
اصلي  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  15/15مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -100راي اصالحی شــماره  139860302027004301مورخ  1398/04/23فاطمه
سادات کازروني فرزند سيد باقر بشماره شناســنامه  128صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287638937در ششدانگ يکباب ساختمان تجاری مسکونی احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پــاک  39واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  46/73مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي پروانه اعظم ناظری صحیح می باشد
که در رای شماره  139760302027009297مورخ  1397/09/28به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/03 :
م الف 560641 :مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
مفاد آراء
 6/20آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 -1رأی شماره  1170مورخ  98/04/19هیأت  :آقای ســیداصغر حسینی بیدگلی فرزند
سیدمهدی شماره شناسنامه  9173ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت  15.20مترمربع
شماره پالک  3216فرعی از  631فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی عباس توکلی
 -2رأی شماره  1178و  1179مورخ  98/04/20هیأت  :آقای علی اصغر شبانیان بیدگلی
فرزند عباسعلی شماره شناسنامه  2099و خانم مرضیه سادات حسینی اسحق آبادی فرزند
سیدحسین شماره شناسنامه ( 1250283388بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 160مترمربع شماره پالک  980فرعی از  102فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسین آباد
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی علی ستاری بیدگلی
 -3رأی شــماره  1377و  1378مورخ  98/05/03هیأت  :آقای امیرحسین رحمتی فرزند
نعمت اله شماره شناســنامه  513و خانم فاطمه ســاوجی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره
شناسنامه ( 6190003907بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  140مترمربع شماره
پالک  981فرعی از  106فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسین آباد بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی رحمت اله وفادار
 -4رأی شــماره  1180مورخ  98/04/20هیــأت  :آقای محمد خنده رو فرزند ماشــااله
شــماره شناســنامه  2483ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  150.80مترمربع شماره
پــاک  17فرعــی از 9و10و11و 12فرعی و قســمتی از مشــاعات از پــاک 183
اصلی واقــع در اماکن بخش  3حــوزه ثبتی آران و بیــدگل  .ابتیاعی از مالک رســمی
شهرداری آران و بیدگل
 -5رأی شماره  1380و  1397مورخ  98/05/03و  98/05/05هیأت  :آقای مهدی نگاری
فرزند محمد شماره شناســنامه  8280و خانم فهیمه روحله ئی فرزند عبدالمحمد شماره
شناسنامه ( 2832بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  123.60مترمربع شماره پالک
 103فرعی از  4فرعی از پالک  235اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل
 .ابتیاعی از مالک رسمی علی مفیدی
 -6رأی شــماره  1205و  1206مورخ  98/04/22هیأت  :آقای رضا عابدینی زواره فرزند
ابراهیم شماره شناســنامه  68و خانم اقدس چشــم براه بیدگلی فرزند ابوالحسن شماره
شناسنامه ( 93بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  160.75مترمربع شماره
پالک  20فرعی از 6و 7فرعی از پالک  698اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -7رأی شماره  1182و  1183مورخ  98/04/22هیأت  :آقای مجتبی اسکندرپور بیدگلی
فرزند مسلم شماره شناسنامه  2019و خانم محبوبه بقال زاده بیدگلی فرزند محمد شماره
شناسنامه ( 1582بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  84.30مترمربع شماره پالک
 218فرعی از  24فرعی از  972اصلی واقــع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی مسلم اسکندرپور بیدگلی
 -8رأی شــماره  1184و  1185مــورخ  98/04/20هیأت  :آقای مهــرداد آزادپور آرانی
فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه  1332و خانم مریم آزادپور آرانی فرزند حبیب اله شماره
شناسنامه ( 1250136954بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  300.70مترمربع
شــماره پالک  1فرعی از پالک  2179اصلی واقع در اماکن بخــش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن آزادپور آرانی
 -9رأی شماره  1387مورخ  98/05/05هیأت  :آقای مهدی سیاری آرانی فرزند مصطفی
شماره شناسنامه  11073ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  13.80مترمربع شماره پالک
 11فرعی از پالک  2198اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی
از مالکین رسمی وراث محمد قندی آرانی
 -10رأی شماره  1388مورخ  98/05/05هیأت  :آقای مهدی سیاری آرانی فرزند مصطفی
شماره شناسنامه  11073ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  13.66مترمربع شماره پالک
 12فرعی از  8فرعی از پالک  2198اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل
 .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث محمد قندی آرانی
 -11رأی شماره  1186مورخ  98/04/20هیأت  :آقای حمیدرضا ذوالفقاری فرزند حسین
شماره شناسنامه  12081ششدانگ یکبابخانه بمساحت  82مترمربع شماره پالک 9890
فرعی از  1080فرعی از پالک  2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .مالک رسمی
 -12رأی شماره  1395و  1396مورخ  98/05/05هیأت  :آقای محمد عربی آرانی فرزند
جواد شماره شناسنامه  2052و خانم ســمیرا کفاش آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه
( 1250189934بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  141.25مترمربع شماره پالک
 9895فرعی از  66فرعی از پالک  2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -13رأی شــماره  1716مورخ  97/06/17هیأت  :آقای مجید شــبانی زاده آرانی فرزند
حسینعلی شماره شناسنامه  515ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت  65.94مترمربع
شــماره پالک  3209فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -14رأی شــماره  1192و  1193مورخ  98/04/20هیأت  :آقای حسن سعدآبادی آرانی
فرزند ناصر شماره شناســنامه  1250080061و خانم فاطمه فردنژاد آرانی فرزند حسین
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شماره شناسنامه ( 6190063055بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  121مترمربع
شماره پالک  3313فرعی از  1826فرعی از پالک  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ناصر سعدآبادی و خانم زهرا
مهدی
 -15رأی شماره  1194مورخ  98/04/22هیأت  :خانم زهره منصوری آرانی فرزند کریم
شماره شناسنامه  8773ششدانگ یکبابخانه بمساحت  60مترمربع شماره پالک 3314
فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از محمد
داداشی احد از ورثه مالکین رسمی خانم شمسیه داداشی
 -16رأی شماره  1403مورخ  98/05/06هیأت  :آقای حسین مکارپور آرانی فرزند رحمت
اله شماره شناسنامه  74ششدانگ انباری بمســاحت  203مترمربع شماره پالک 3322
فرعی از  103فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل و آقایان علی محمد و نعمت اله و حسن
همگی بذرافشان
 -17رأی شــماره  1404مورخ  98/05/06هیأت  :آقای علی سرکاری آرانی فرزند سیف
اله شماره شناسنامه  220ششدانگ یکبابخانه بمساحت  175مترمربع شماره پالک 3323
فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک
رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -18رأی شــماره 1428و 1429مــورخ  98/05/08هیــأت  :آقــای امیر ســعدآبادی
آرانــی فرزند تقی شــماره شناســنامه  11164و خانم زهــره عمرانی نــژاد فرزند نبی
اله شــماره شناســنامه ( 7بالمناصفه) ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت  175مترمربع
شــماره پالک  3324فرعی از  103فرعــی از  2638اصلی واقــع در احمدآباد بخش 3
حوزه ثبتــی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی علی محمد و نعمت اله و حســن
همگی بذرافشان
 -19رأی شماره  1419مورخ  98/05/07هیأت  :آقای حســن فرزادپور فرزند نعمت اله
شماره شناسنامه  2199ششدانگ یکبابخانه بمساحت  156مترمربع شماره پالک 3325
فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین
رسمی وراث آقای رحمت اله متشکر آرانی
 -20رأی شــماره  1207و  1208مورخ  98/04/22هیأت  :آقای اصغر حداد آرانی فرزند
حسن شماره شناسنامه  263و خانم اعظم بهرامی نژاد آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه
( 248بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  96.50مترمربع شماره پالک  1975فرعی
از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -21رأی شــماره  1209مورخ  98/04/22هیأت  :آقای عقیل منصوری فرد فرزند علی
اصغر شماره شناسنامه  1299ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  209.85مترمربع شماره
پالک  1976فرعی از  235فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر خاری آرانی
 -22رأی شماره  1210و  1211مورخ  98/04/22هیأت  :آقای حسین جعفرآقازاده آرانی
فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه  388و خانم جمیله بشیری فرزند ناصر شماره شناسنامه
( 18بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  192مترمربع شماره پالک  1977فرعی از
 1311فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالکین رسمی سیدهالل عباس زاده و سیدمحمد عباس زاده
 -23رأی شماره  1417مورخ  98/05/07هیأت  :آقای محمد خادم حضرتی آرانی فرزند
ماشااله شماره شناسنامه  6190003613ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 143.40
مترمربع شماره پالک  1979فرعی از  183فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آران دشت
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رســمی آذرمیدخت خلعتبری احد از
ورثه محمد خلعت بری
 -24رأی شماره  1169مورخ  98/04/19هیأت  :آقای عباس نمکی بیدگلی فرزند محمود
شماره شناسنامه  1250041724ششدانگ یکبابخانه بمساحت  150.5مترمربع شماره
پالک  383فرعی از  252فرعی از پالک  2704اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -25رأی شــماره  1168مورخ  98/04/19هیأت  :آقای علی اکبر شفیعی فرزند محمد
شماره شناســنامه  1814ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  351.5مترمربع شماره پالک
 4166فرعی از  220فرعی از پالک  2715اصلی واقــع در ابوزیدآباد بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل .ابتیاعی از مالکین رســمی صاحب و قدرت اله و اسداله و حمیده و فاطمه
همگی رضاپور
 -26رأی شماره 1166و 1167مورخ  98/04/19هیأت  :آقای امید قنبری فرزند مرتضی
شماره شناســنامه  101و خانم فاطمه اله بخش ابوزیدآبادی فرزند رضا شماره شناسنامه
( 1250086175بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  208.80مترمربع شماره پالک
 4167فرعی از  3089فرعی از پالک  2715اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی حبیب اله رشیدی
 -27رأی شــماره  1427مــورخ  98/05/08هیــأت  :آقــای روح الــه آزادی فرزنــد
امراله شــماره شناســنامه  3122ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری بمساحت 188.65
مترمربع شــماره پالک  4168فرعــی از  1144و  1148فرعی از پــاک  2715اصلی
واقــع در ابوزیدآباد بخــش  3حوزه ثبتــی آران و بیــدگل .ابتیاعی از مالکین رســمی
خانم نازنین توسلی و آقای عباس ثابتی
 -28رأی شماره  1189مورخ  98/04/20هیأت  :آقای ایمان بهروان فرزند محمد شماره
شناسنامه  2056ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  119.70مترمربع شماره پالک 6350
فرعی از  213فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی نعمت اله اکبرزاده
 -29رأی شماره  1188مورخ  98/04/20هیأت  :آقای عباس خاص فرزند علی اکبر شماره
شناسنامه  595ششدانگ یکبابخانه بمساحت  155.60مترمربع شماره پالک  6351فرعی
از  418فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی
 -30رأی شماره  1187مورخ  98/04/20هیأت  :آقای اکبر گندم کار نیاسر فرزند حسین
شماره شناسنامه  11ششدانگ یکباب کارگاه حوضسازی بمساحت  268مترمربع شماره
پالک  6352فرعی از  227فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی ماشااله خادم بیدگلی
 -31رأی شماره  1405مورخ  98/05/06هیأت  :آقای رمضانعلی خرم آبادی آرانی فرزند
محمدتقی شماره شناسنامه  8063ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر مغازه بمساحت
 216.01مترمربع شماره پالک  6356فرعی از  418فرعی از پالک  2840اصلی واقع در
ریگستان دیمکار آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی
متولی بیدگلی
 -32رأی شماره  1416مورخ  98/05/07هیأت  :آقای رمضانعلی خرم آبادی آرانی فرزند
محمدتقی شماره شناسنامه  8063ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  270.16مترمربع
شماره پالک  6357فرعی از  418فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار
آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی
 -33رأی شماره  1433مورخ  98/05/08هیأت  :خانم ریحانه معظمی بیدگلی فرزند علی
محمد شماره شناسنامه  92ششدانگ یکبابخانه بمساحت  180.86مترمربع شماره پالک
 6358فرعی از  418فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی مرتضی متولی بیدگلی
 -34رأی شماره  1433مورخ  98/05/08هیأت  :آقای جواد کشتکار بیدگلی فرزند رحمت
اله شماره شناسنامه  920ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  200.80مترمربع شماره
پالک  6359فرعی از  43فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رسمی
 -35رأی شماره  1431مورخ  98/05/08هیأت  :آقای علی حفیظی بیدگلی فرزند خیراله
شماره شناسنامه  3297ششدانگ یکبابخانه بمساحت  152مترمربع شماره پالک 6360
فرعی از  163فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگســتان دیمکار آران بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
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 -36رأی شــماره  1432مورخ  98/05/08هیأت  :آقای امیرحســین رزاقی زاده آرانی
فرزند حشمت اله شــماره شناسنامه  232ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  322مترمربع
شماره پالک  6361فرعی از  205فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار
آران بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالکین رســمی وراث کریم عمورجبی
و عذرا اقبالیان
 -37رأی شماره  1195مورخ  98/04/22هیأت  :آقای گرزعلی محمدی گستری فرزند
محمدعلی شماره شناسنامه  344ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150مترمربع شماره پالک
 31فرعی از از پالک  20اصلی واقع در شفیع آباد نصرآباد بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی اشرف باقری
 -38رأی شماره 1196و 1197مورخ  98/04/22هیأت  :آقای نوراله هوشمند نوش آبادی
فرزند غالم شماره شناسنامه  48و آقای ناصر هوشــمند نوش آبادی فرزند نوراله شماره
شناسنامه ( 196بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان و مغازه بمساحت  24.5مترمربع
شــماره پالک  1815فرعی از  118فرعی از پالک  41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد
بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی نوراله هوشمند
نوش آبادی
 -39رأی شماره 1198و 1199مورخ  98/04/22هیأت  :آقای محمدحسین قرانی نوش
آبادی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه  443و خانم مریم الســادات میرابوالقاسمی فرزند
سیدحبیب شماره شناسنامه ( 85بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  180مترمربع
شماره پالک  611فرعی از پالک  43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش  4حوزه ثبتی
آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی خانم سلطان رحمانی
 -40رأی شماره  1203مورخ  98/04/22هیأت  :آقای سید احمدرضا علوی نوش آبادی
فرزند سیدجواد شماره شناسنامه  1250137251ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 180
مترمربع شماره پالک  612فرعی از پالک  43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4
حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث یوسف قدیری
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/05/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/06/03 :
م الف 558225 :عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
حصر وراثت
 6/26آقای اصغر نورعلی دارای شناســنامه شماره  190به شــرح دادخواست به کالسه
 298/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
خاور اسالمی میرآبادی به شناسنامه  306در تاریخ  97/7/12اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :عصمت نورعلی ،ش.ش
 13متولد  1326/1/2فرزند دختر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 572080 :کاظمی رئیس شورای حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت
 6/27آقای علی براتی دارای شناسنامه شماره  18به شرح دادخواست به کالسه 305/98
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت
احمدی قهریزجانی به شناسنامه  13در تاریخ  98/5/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به-1 :محمد جواد براتی ،ش.ش  73متولد
 1364/12/23فرزند پســر  -2زهرا براتی ،ش.ش  225متولد  1367/11/9فرزند دختر
 -3علی براتی ،ش.ش  18متولد  1340/10/4همسر  -4منیره طاهری ،ش.ش  5متولد
 1324/7/25مادر  -5رســول براتی ،ش.ملی  5490042796متولد  1372/6/27فرزند
پسر  -6فاطمه براتی ،ش.ملی  5490019761متولد  1370/12/1فرزند دختر .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 572202 :کاظمی رئیس شورای حل
اختالف بخش کرون
حصر وراثت
 6/9آقاي ميالد رجبي داراي کدملي  4641217117به شــرح دادخواســت به کالسه
 345/98شــوراي حل اختالف درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح
داده که شادروان محمد علي رجبي به شماره شناسنامه  4در تاريخ  1386/6/25اقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :اسماعيل
رجبي به کدملي  5129475275متولد ( 1356پسر متوفي)  -2ذبيح اله رجبي به کدملي
 5129829565متولد ( 1342پسر متوفي)  -3حبيب اله رجبي به کدملي 5129895428
متولد ( 1355پســر متوفي)  -4حياتقلي رجبي به کدملــي  5129836502متولد 1343
(پســر متوفي)  -5امير قلي رجبي به کدملي  5129870565متولد ( 1349پسر متوفي)
 -6توران رجبي به کدملي  5129852321متولد ( 1346دختر متوفي)  -7زيبا رجبي به
کدملي  5129871707متولــد ( 1350دختر متوفي)  -7فاطمــه جهانبخش به کدملي
 5129717201متولد ( 1319همسر متوفي) اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي
نزد او مي باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي
صادر خواهد شد .م الف 570678 :شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف دهاقان
فقدان سند مالکیت
 6/28شماره نامه 1398/05/28-139885602033001331:نظر به اینکه سند مالکیت
سه سهم و نیم مشاع از  35سهم ششدانگ یک قطعه زمین و باغ جنب آن معروف سی و
پنج قفیزی پشــت چاه ویان پالک ثبتی  831فرعی از  -71اصلی واقع در کوی سرشک
جزء بخش  9حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت  8653صفحه  76دفتر  -92امالک تحت شماره
چاپی  3/592161به نام آقای خسرو سرشکی فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده
است ،که به موجب سند قطعی  47941مورخ  1363/05/04دفترخانه اسناد رسمی  7نطنز
تمامی مورد ثبت را به خانم نویده مهره کش حقیقت فرزند امیر انتقال قطعی نموده است
ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده-139821702033000010 :
 1398/01/05به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن به شماره 65850
مورخ  1398/01/05و شماره یکتا  139802155884000002و رمز تصدیق 411346
به تایید دفترخانه اسناد رسمی  7نطنز رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به
علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 572785 :عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

اعالم مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی پ رایــد مــدل  1383بــه رنگ
نوک مدادی به شماره پالک ای ران  817-13د  34و شماره
موتور  01058709و شماره شاسی  S1412283438799و
شناسه ملی خودرو  IRPC831V1IW438799به نام
آقای عباس ســه رابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

فوتبال جهان
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پاری سن ژرمن مشکل
«دیباال» را حل میکند
پائولو دیباال در فصلی که گذشــت نتوانســت
عملکرد خوبی با پیراهن یوونتوس داشته باشد.
پیوســتن کریســتیانو
رونالــدو بــه یووه
برخالف آن چه که
پیشبینی میشد
بــه ضــرر دیباال
تمام شد و افت این
ستاره آرژانتینی را به
دنبال داشــت .دیباال در فهرست فروش یووه
در تابســتان قرار گرفت و دو باشگاه منچستر
یونایتد و تاتنهام مشــتری جدی او بودند؛ اما
به خاطر دســتمزد باالیی که دریافت میکند
بیخیال جذب او شدند .کالچیو میرکاتو تاکید
کرد که باشــگاه پاری ســن ژرمن مشکلی با
دســتمزد باالی دیباال ندارد و میخواهد این
بازیکــن را راضی به جدایی کنــد .در صورت
پیوستن دیباال به پاری سن ژرمن به احتمال
خیلی زیاد ،نیمار تیم را در تابستان ترک کند
و راهی بارســلونا و یا شــاید رئال مادرید و یا
یوونتوس شود.

شکستن رکورد نیمقرنی
بوندسلیگا توسط «سانچو»
جیدون ســانچو ،روز جمعه در جریان پیروزی
 1-3دورتمونــد مقابل کلــن در فصل جدید
بوندسلیــگا در دقیقه
 70مســابقه ،اولین
گل زردپوشــان را
به ثمر رساند تا به
جوانترین بازیکن
 15گلــه تاریــخ
بوند سلیــگا تبدیل
شده و رکوردی را بشکند که در این لیگ قدمتی
نیم قرنی داشــت .ســانچو فصل گذشته برای
دورتموند  12گل به ثمر رسانده و  14پاس گل
داده بود .او با گل اخیرش تعداد گلهای خود در
فصل جدید بوندسلیگا را به عدد  2رســاند و با
در نظر گرفتن تکگل او در فصل 2018-2017
تعداد کل گلهای او در ایــن لیگ به عدد 15
رسید .سانچوی  19ساله ،به این ترتیب رکورد
جوانترین گلزن تاریخ بوندسلیگا که به عدد
 15گل رسیده را شکست؛رکوردی که پیش از
او در سال  1967توسط هورست کوپل به ثبت
رسیده بود.

«لیونل مسی» به باشگاه نروژی
پیوست!
باشگاهی در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاهی
نروژ به نام آیکی جونکرن با به خدمت گرفتن
بازیکنی به نــام لیونل
مســی ،بــه تیتــر
اصلی رسانههای
مختلــف جهان
تبدیل شده است.
این باشگاه نروژی
مهاجمی  16ساله را
جذب کرده که اخیرا نــام خود را از دنیل آره
نوتسن به لیونل مســی ،الگوی فوتبالی خود
تغییر داده اســت .مســی نروژی در این باره
گفت :مدتی بود که میخواستم نامم را عوض
کنم و لیونل مســی بزرگتریــن الگوی من
به شــمار میرود .تمام تالشــم را میکنم تا
شبیه به او بازی کنم ،شــباهتهایی بین ما
قابل دیدن است .کســانی که من را از پیش
میشناســند ،هنوز هم با نــام قدیمی من را
صدا میزنند؛ اما افرادی که تازه با من آشــنا
شدهاند« ،لیونل» یا «لئو» صدایم میزنند.

«پیرلو» آماده ورود به عرصه
مربیگری شد
«آندرهآ پیرلو و لوکا تونی» هم به جمع بازیکنان
پیشکسوتی پیوســتند که برای کسب مدرک
مربیگری اقدام کردهاند.
پیرلو که پس از ترک
یوونتوس یکی دو
فصلی هم در تیم
نیویورک ســیتی
آمریکا تــوپ زد ،در
کنار تعــدادی دیگر از
بازیکنان ســابق ســری  Aاز جمله ،کریستین
چیوو ،پائولو مونترو ،تیاگو موتا و والتر ســاموئل
در کالسهای مربیگری پروالیســنس یوفا در
دفتر مرکزی فدراســیون فوتبال ایتالیا شرکت
کردهانــد .مدرک مربیگری پروالیســنس یوفا،
باالترین مدرک مربیگری فوتبال جهان از حیث
اعتبار اســت و با دریافــت آن ،امکان مربیگری
در تیمهــای طــراز اول فوتبال ایتالیــا و اروپا
فراهم میشود.

پیشنهاد سردبیر:

درخشش بانوان اصفهانی در مسابقات تنیس کشوری
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به بهانه انتشار شایعات مبنی بر مهاجرت سوپر استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران؛

در حاشیه

ورزشکاران اصفهانی که پناهنده شدند

اضافه وزن خوش یمن
مرد کروات!
دراگان اسکوچیچ 5 ،سال پیش با ملوان به لیگ برتر
آمد و سپس دو سال در فوالد خوزستان مربیگری
کرد .وی پس از فوالد تنها مدتی در لیگ یک حضور
داشت و از لیگ برتر فاصله گرفته بود .این سرمربی
کروات که با نفــت آبادان به لیگ برتر بازگشــته،
در اولین هفتــه رقابتها بایــد در برابر تیمی قرار
میگرفت که آخرین حضورش در لیگ برتر با این
تیم بود ،با این تفاوت که وی در ورزشگاهی تیمش
را هدایت کرد که در زمان حضورش در فوالد ،هنوز
تکمیل نشده بود .اسکوچیچ به مانند زمان حضورش
در فوالد ،تیمش را با چینش  ۲-۴-۴لوزی به زمین
فرستاد و در نهایت موفق شد با کمی خوش شانسی
در گل عجیب و غریب عقیل کعبی ،این دیدار را به
سود خود به پایان ببرد .البته دراگان در کنفرانس
خبری از نحوه بازی شاگردانش انتقاد و تاکید کرد
هنوز تیمش به شــرایط دلخواه نرسیده است .او با
کمی اضافه وزن نسبت به گذشته دوباره در فوتبال
ایران حضور یافته ؛ اما این موضوع اثری روی کار این
مربی کروات ندارد.

شطرنج ایران رســیده تا از این پس فعالیت ورزشیاش را زیر پرچم فرانسه
ادامه دهد .ورزشکاری که درخشش او طی چند ماه اخیر به شدت مورد توجه
جامعه جهانی شطرنج واقع شده به طوری که بسیاری از گزارشات سایتهای
خارجی از او به عنوان یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی جهان در سالهای
آینده نام میبرند .هرچند خبر این پناهندگی هنوز به طور رسمی تایید نشده؛
اما تایید این موضوع از سوی نزدیکان این ورزشکار نشان میدهد که باید نام
فیروزجا را نیز به لیست ورزشکاران پناهنده اضافه کنیم .در میان این لیست
نام چند تن از ورزشکاران اصفهانی نیز به چشم میخورد که در این گزارش
نگاهی خواهیم داشت به آنها:

سمیهمصور
چند روزی است که زمزمههایی از پناهنده شدن یکی از شطرنج بازان ایرانی،
ورزش کشور را دستخوش حاشیه جدیدی کرده است؛ موضوعی که مسئله
امروز و دیروز نیست .مهاجرت ورزشکاران و پناهنده شدن آنها به کشورهای
بیگانه سالهاســت گریبان ورزش کشــور را گرفته و هر بار مثل دفعههای
پیشین زخمی عمیق بر پیکره جامعه وارد میکند بی آن که راه حل اساسی
از سوی مسئوالن امر برای جلوگیری از این موضوع ناخوشایند اتخاذ شود.
این بار نوبت به علیرضا فیروزجا ،نخســتین و تنها سوپر استاد بزرگ تاریخ

ایمان جمالی
هندبالیست ســابق باشگاه ســپاهان یکی از
ورزشــکاران اصفهانی اســت که در سالهای
گذشته به جمع ورزشــکاران پناهنده اضافه
شــده اســت ،جمالی که به عضویت تیم ملی
مجارســتان در آمده دربــاره دالیل مهاجرت
خود از ایران گفته اســت« :تا زمانی که پول و
سرمایه به لیگ هندبال ایران تزریق نشود ،هیچ
وقت لیگ خوب و قوی نخواهیم داشت .با این
اوضاع بسیاری از بازیکنان به خاطر بی پولی به
لیگهای اروپایی میروند تا شرایط مالی بهتری
داشته باشــند؛ اما اگر در ایران سرمایهگذاری
شود و پول خوب به بازیکنان داده شود ،آنها هم
حاضر نمیشوند که به جز ایران در هیچ جایی
بازی کنند .بازیکنان رشتههای دیگر همانند
والیبال و بســکتبال شــرایط بهتری دارند و
اگــر هندبالیســتها شــرایطی مشــابه هر
کدام از این رشــتهها را داشــتند ،به خارج از
ایران نمیرفتند .حتی خــود من هم تصمیم
میگرفتم که بــه جز ایران جــای دیگر بازی
نکنم».

میالد بیگی
تکواندو کار اصفهانی که سابقه دو قهرمانی جهان
و یک مدال برنز المپیک را در کارنامه دارد از جمله
ورزشکاران ایرانی اســت که به دلیل بی مهری
مســئوالن عزم مهاجرت کرد و به عضویت تیم
ملی آذربایجان در آمــد .میالد بیگی خودش به
عنوان ورزشــکار علت مهاجرتش را آیندهنگری
میداند و اینکه ،چــون در آذربایجان تحصیل
میکرده بهتر دیده به این کشور مهاجرت کند.
میالدبیگی همچنان برای آذربایجان مســابقه
میدهد و از بهترین ورزشکاران این کشور است و
به نظر میرسد با حضور او تکواندوی ایران شانس
چندانی برای کسب مدال ندارد و نمیتواند در این
وزن خاص به مدال برســد .نکته تلخ در موضوع
پناهندگی بیگی ،شکست نماینده ایران از او در
رقابتهای المپیک و خارج شــدن مدال برنز از
تکواندو کار ایرانی بود ،شکســتی که خاطره آن
از ذهن ورزش دوســتان ایرانی هیچ گاه خارج
نمیشود.

سانحه برای اتوبوس یک تیم
فوتسال

ابراهیم طالبیان
ملی پوش قایقرانی ســا لهای دور اصفهان
نیز در لیســت ورزشــکاران پناهنده ایرانی
قرار دارد ،ابراهیــم طالبیان که در رشــته
کانوپولو فعالیت میکــرد و با تیم ملی ایران
در رقابتهــای قهرمانی قایقرانی آســیا به
مدال نقره رســیده بود در اوایل دهه  80به
عضویت تیم ملی آلمــان در آمد؛ اتفاقی که
شــوک بزرگی به جامعه قایقرانی کشورمان
وارد کرد چرا که به همراه او ســه ورزشکار
و یک مربــی دیگر نیــز به آلمــان پناهنده
شــده بودند .عمــر دوران حضــور طالبیان
زیر پرچــم نازیهــا خیلی کوتــاه بود و در
فاصله زمانی کــم فعالیت قهرمانی وی پایان
یافت.

احسان بیاتی
نام یک ورزشکار اصفهانی دیگر نیز در لیست
ورزشــکاران پناهنده ایرانی قرار دارد ،احسان
بیاتی که مورد عجیــب پناهندگی در ورزش
ایــران را رقــم زد .وی کــه در دوران جوانی،
وزنهبردار شاخصی نبود ،در رده پیشکسوتان
به تیم ملی رســید و به همراه این تیم در چند
دوره مسابقات جهانی شــرکت کرد .بیاتی که
به همراه تیم ایران برای شــرکت در مسابقات
جهانی نیوزلند راهی این کشور شده بود بعد از
پایان این مسابقات حاضر به بازگشت به ایران
نشد.

نقش کیروش در انتقال طارمی به «ریوآوه»

گرانترین خرید تاریخ لیگ برتر در تور تبریزیها

«ریوآوه» توانست در لیگ پرتغال با نتیجه پرگل  ۵بر یک ،آوس را شکست دهد که مهدی طارمی با زدن  ۳گل
در این بازی مرد اول زمین بود .کارواخال ،سرمربی تیم پرتغالی با تمجید از این بازیکن ایرانی گفت« :معموال
دوست ندارم در تیمم عملکرد فنی بازیکنان را بسنجم ،ولی درباره مهدی این کار را میکنم .او بازیکن بسیار
خوبی است .حضور مهدی در ریوآوه و حتی لیگ پرتغال مسئله کوچکی نیست .دالیل زیادی برای جذب او
وجود داشت ».کارواخال درباره نحوه جذب طارمی گفت« :فشار من ،کمک کارلوس کیروش و مترجم او و
ساختار باشگاه ما خیلی در قانع کردن او نقش داشت .طارمی پیشنهاد  ۱۰میلیون یورویی داشت ،ولی ما با ۱.۵
میلیون یورو او را جذب کردیم .او از تمام این پول گذشت تا به فوتبال اروپا بیاید و نشان دهد شخصیت بزرگی
دارد».

باشگاه تراکتور تبریز مهاجمی از کشور فرانســه را جذب کرد؛ خریدی که تراکتوریها آن را گرانترین
خرید تاریخ لیگ برتر نامیدند .غالمرضا صادقیان ،مدیرعامل باشــگاه تراکتور پس از مذاکرات فشرده،
موفق شد کوین فورچونه ،مهاجم اهل کشور فرانسه را جذب کند .این بازیکن  ۳۰ساله  ۱۸۲سانتیمتر قد
دارد و پست اصلیاش مهاجم نوک است .فورچونه ،توانایی بازی در پستهای دیگر همچون وینگر چپ
و راست و هافبک تهاجمی را در کارنامه دارد که یک بازیکن سرعتی هم محسوب میشود .او که تاکنون
 ۱۵۷بازی انجام داده ۴۸ ،گل به ثمر رسانده و  ۳۶پاس گل داده است و پیش از این در تیم ترویس فرانسه
توپ میزد .باشــگاه تراکتور در تیتر خبر خود از فورچونه به عنوان گرانترین خرید تاریخ لیگ برتر نام
برد؛ اما رقم قرارداد او را اعالم نکرد!

واکنش جالب جباری
به عصبانیت شدید استراماچونی!
مجتبی جباری با اشــاره به شکســت تیم فوتبال استقالل
مقابل ماشین سازی گفت :هر دو تیم رفته بودند سه امتیاز را
بگیرند و برای همین سرعت مسابقه خوب بود .زمان زیادی
برد تا استقالل بر بازی مسلط شود .وی ادامه داد :خط هافبک

اســتقالل خیلی به خط دفاعی نزدیک میشد .اگر مدافعان
میانی اســتقالل اجازه بدهند هافبکها به سمت خط حمله
متمایل شوند ،تعداد دفعاتی که وارد محوطه جریمه حریف
میشوند ،بیشتر خواهد شد.
بازیکن پیشین استقالل یادآور شد :شــناخت نداشتن از
تیمها از یکدیگر این مسائل را در پی داشت .دلیل تعویضهای
زودهنگام استراماچونی هم این بود که انتظار بیشتری داشت
و میخواست سریع تر به خواستهاش برسد .وی گفت :تنها

عکس روز

جام جهانی  2019چین؛

آخرین حضور «حامد حدادی» رقم میخورد؟

پیراهن شماره  ۱۰لوبه ایتالیا برای امیر غفور

فدراسیون جهانی بســکتبال ( )FIBAدر گزارشی با اشــاره به حضور حامد حدادی و صمد نیکخواه
بهرامی در ترکیب تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی  ۲۰۱۹چین ،به تمجید از ستارههای ایران
پرداخت .متن گزارش فدراسیون جهانی به شرح زیر است:ایران با در اختیار داشتن حامد حدادی و
صمد نیکخواه بهرامی ،تیم وزینی را به مســابقات جام جهانی  ۲۰۱۹چین اعزام کرده است .این دو
ستاره برای سومین دوره متوالی است که حضور در جام جهانی را تجربه میکنند و حاال میخواهند
تیم جوان ایران را رهبری کنند .حدادی و نیکخواهبهرامی برای اولین بار در ســال  ۲۰۱۰حضور در
جامجهانی را تجربه کردند و پس از آن بار دیگر در سال  ۲۰۱۴در مسابقات اسپانیا راهی این رویداد
مهم شدند .یکی از ستارههای جوان ایران که حدادی و بهرامی باید او را رهبری کنند ،بهنام یخچالی
گارد  ۱۹۱سانتیمتری و  ۲۵ساله این تیم است .یخچالی  ۱۹ساله بود که به عنوان یک ستاره جوان در
جام جهانی  ۲۰۱۴اسپانیا حضور پیدا کرد .او یکی از سالحهای مهران شاهینطبع ،سرمربی تیم ملی
ایران است که در رقابتهای انتخابی آسیا توانست در هر بازی  ۱۴.۸امتیاز و  ۱.۶پرتاب سه امتیازی
کسب کند .در کنار یخچالی ،بازیکن دیگری به نام محمد جمشیدی وجود دارد که شکل جدیدی از
صمد نیکخواهبهرامی است و باید بازی او را تماشــا کرد .این بال  ۲۸ساله تیم ملی ایران در سه بازی
پایانی انتخابی جامجهانی در هر بازی بــرای ایران میانگین  ۲۸امتیاز را کســب کرد و قطعا یکی از
تفنگداران این تیم در گروه  Cخواهد بود .یکی دیگر از بازیکنان ایران مایک رستمپور خوش استیل
است که میتواند جایگزین مناسبی برای حامد حدادی  ۲متر و  ۱۰سانتیمتری باشد که احتماال در
سن  ۳۴سالگی آخرین جام جهانی خود را پشت سر میگذارد .مایک رستمپور ،میثم میرزایی و محمد
حسنزاده توانایی بازی در دو پست را دارند.
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هدف استقالل قهرمانی است .اســتقالل با این هزینهای که
صورت گرفته و شــرایطی که به وجود آمده و موفقیتهای
تیم رقیب (پرســپولیس) دنبال این است که اتفاق ویژهای
را رقم بزند.
هافبک پیشــین اســتقالل در پایان در خصوص اعتراض
اســتراماچونی به نداشــتن مترجم تاکیدکرد :این شروع
مشکالت است و ایشان مســلما تجربیات بیشتری کسب
میکند!

با برگزاری مراسم معارفه امیر غفور ،پشت خط زن ایرانی تیم لوبه ایتالیا ،شماره پیراهن او
برای فصل جدید سری  Aاعالم شــد که به این ترتیب ،ملیپوش والیبال ایران در این تیم
شــماره  ۱۰را به تن خواهد کرد .ملیپوش والیبال ایران ،فصل گذشته در تیم مونزا بود که
پس از عملکرد خوبش در این تیم و لیگ ملتهای  ،۲۰۱۹نظر مسئوالن تیم لوبه قهرمان
فصل گذشته رقابتهای سری  Aایتالیا و جام باشگاههای اروپا را به خود جلب کرده و با عقد
قراردادی یک ساله به این تیم پیوست.
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تیم فوتسال آذرخش بندرعباس که جمعه شب
بعد از بــازی مقابل هایپرشاهینشــهر در هفته
نهم لیگ برتر فوتســال با اتوبوس از اصفهان عازم
بندرعباس شــده بود ،در مهریز یزد دچار سانحه
رانندگی شــد .موســی زاهدی ،سرپرست تیم
آذرخش درباره این اتفاق توضیح داد :این سانحه رو
به روی پاسگاه مهریز به وقوع پیوست و یک دستگاه
پراید بعــد از برخورد با گاردریل بــه اتوبوس تیم
آذرخش برخورد کرد .خوشبختانه در این سانحه
هیچ آسیبی به نفرات ما وارد نشد و از سرنشینان
پراید نیز تا زمان حضور ما در صحنه حادثه ،فوتی
نبود اما آسیب جدی به آنها وارد شد.

منهای فوتبال

درخشش بانوان اصفهانی
در مسابقات تنیس کشوری
ســه بانوی اصفهانی در مسابقات تنیس کشوری
توانستند جایگاه اول تا ســوم را به دست بیاورند.
مســابقات تنیــس بانوان بــه میزبانی اســتان
چهارمحال و بختیاری پنجشنبه  ۳۱مردادماه با
برگزاری دیدار فینال و افتخار آفرینی تنیسورهای
اصفهانی به کار خــود پایــان داد .در این دوره از
مســابقات مهراز رضویان ،عســل حاج هادیان و
مهشید کریم زاده از اصفهان ،توانستند مقامهای
اول تا ســوم این رقابــت ها را از آن خــود کنند.
مسابقات تنیس آزاد بانوان کشور از  ۲۶مردادماه به
میزبانی استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان
بروجن با شــرکت  ۳۲تنیســور از سراسر کشور
در مجموعــه تنیس مژگان شــهر بروجن آغاز و
پنجشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود
خاتمه داد.

برگزاری مسابقات آسیایی
رزم سلطان به میزبانی اصفهان
رییس کمیته رزم ســلطان هیئــت انجمنهای
ورزشی اســتان اصفهان درباره قهرمانی تیم رزم
سلطان استان در مسابقات کشوری اظهار داشت:
این مسابقات با حضور حدود  300شرکتکننده
برگزار شد که تیم استان اصفهان با  34ورزشکار
از شهرستانهای اصفهان ،فالورجان و مبارکه با
کسب  7مدال طال 12 ،مدال نقره و  10مدال برنز
به مقام قهرمانی تیمی رســید .سیدرضا هاشمی
افزود :حسن شــفیعزاده ،یکی از بهترین مبارزان
شهرستان مبارکه در رده سنی بزرگساالن و بخش
سنگینوزن به تیم ملی دعوت شد و امیدوارم چند
مبارز دیگر اســتان نیز به تیم ملی دعوت شوند.
رییس کمیته رزم ســلطان هیئــت انجمنهای
ورزشــی اســتان اصفهان به برگزاری مسابقات
استانی این رشــته در یک ماه آینده اشاره کرد و
ادامه داد :مسابقات آسیایی رزم سلطان نیز اواخر
امســال و با حضور  12کشــور به میزبانی استان
اصفهان برگزار میشــود .وی گفت :استان تهران
در سنگینوزن مبارزان بسیار خوبی دارد و کسب
مدال در مسابقات کشــوری در تهران کار سختی
است ،با این حال مبارزان تیم استان اصفهان بسیار
خوب عمل کردند .در داوری مسابقات رزم سلطان،
عدالت به خوبی برقرار است و شک و شبههای در
انتخاب ملیپوشان وجود ندارد.
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چهره ها
شهردار اصفهان:

امسال جشنواره فیلم محدود به
چند سینمای شهرنیست
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی «سالم اصفهان»
با اشاره به برگزاری سی و دومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان ،اظهار کرد :این شعار
«جشــنواره متعلق به تمام کودکان اســت» ،در
جشنواره سی و دوم تحقق پیدا کرد .قدرت ا...نوروزی
افزود :امسال جشنواره محدود به چند سینمای شهر
نبود بلکه سینماهای بسیاری در نقاط مختلف شهر
به ویژه مناطق کمتر برخوردار ،فیلمهای خاطرهانگیز
سینمای ایران را به نمایش گذاشتند تا تمام کودکان
از لذت تماشای فیلمهای جشنواره بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه هر شب در پردیس هنر فیلمهای
جشنواره برای شــهروندان نمایش داده میشود،
گفت :امسال سینماهای برگزارکننده فیلمهای سی
و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان در حد امکان مناسبسازی شد تا کودکان
معلول نیز امکان حضور در این محلها را داشــته
باشند؛ از این رو در ســانسهای جشنواره کودکان
معلول ،ناشــنوا ،کودکان کار و  ...به سینما آمدند
و با جشــنواره همراه شــدند.نوروزی اظهار کرد:
خوشــبختانه در این دوره حراجی هنر که رویداد
جنبی جشــنواره بود با عنوان «رویــای کودکانه»
برگزار و در یک شب  ۸۵میلیون تومان فروش داشت
تا به نفع کودکان کار هزینه شود .شهردار اصفهان
با بیان اینکه امســال رنگ و بوی اجتماعی سی و
دومین جشــنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان ارزشها و کارکردهای ویژه و جدیدی برای
جشنواره ایجاد کرده که بسیار ارزشمند است ،گفت:
از مردم اصفهان دعوت میشود در روزهای باقیمانده
جشنواره که تا چهارم شهریورماه است ،کودکان خود
را برای تماشای فیلمها همراهی کنند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:

جلب اعتماد مردم ،بزرگترین
سرمایه مدیریت شهری است
معاون مالــی و اقتصادی شــهردار اصفهان گفت:
اعتمادآفرینــی و جلب اعتماد مــردم ،بزرگترین
سرمایههای مدیریت شهری اصفهان است که باید
حفظ شود و اســتمرار پیدا کند .مرتضی طهرانی
اظهار کرد :سیستم شــهرداری اصفهان ،درآمد و
هزینه است و تفاوت زیادی با سیستم صرفا هزینهای
دستگاههای دولتی که منابع مالی خود را از دولت
دریافت میکنند ،دارد .وی با بیان اینکه شهرداری
اصفهان در حال حاضر به لحاظ درآمدی شــرایط
خوبی دارد ،تصریح کرد :خوشــبختانه درآمدهای
شهرداری به نحو مطلوب حاصل شده و بدهیهای
گذشــته سروســامان یافته به طوری که در حال
حاضر بدهی جاری نداریم .معاون مالی و اقتصادی
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه در حال
حاضر ساخت و ساز و ســایر فعالیتهای اقتصادی
در شهر اصفهان رونق گرفته است ،گفت :اگر امروز
پروژههای بزرگ عمرانی در شــهر فعال و بر اساس
برنامه زمانبندی پیشرفت دارد ،به دلیل تزریق به
موقع منابع مالی اســت ،البته قطعا اعتماد مردم به
شهرداری جلب شده چراکه کارآیی سیستم جواب
داده و تمام این سازوکارها باعث درآمد شده است.
وی با اشاره به درصد تحقق بودجه  ،۹۸گفت :پس از
گذشت چهارماه از سالجاری بدون در نظر گرفتن
اوراق مشــارکت ۲۱ ،درصد بودجه چهــار هزار و
 ۱۰۰میلیارد تومانی شــهرداری اصفهان محقق
شده است.

مرضیه محب رسول
خانوادههای ایرانی چند بار در ســال کودکانشان
را به ســینما میبرند؟ والدین چقدر تمایل دارند با
فرزندانشــان فیلمهای ساخته شــده ایرانی برای
کودکان را ببینند؟ اصوال چند شــخصیت و قهرمان
کارتونی برای بچههای ایرانی ساخته شده است؟و...
اینها بخشی از سواالتی است که در حوزه فیلم کودک
و نوجوان همــواره دغدغه بخش زیــادی از جامعه
ایرانی است.
با وجود لزوم دســته بندی فیلمها ،فقط چند سالی
است برخی از نسخههای سینمایی آن هم به سختی،
دارای رده ســنی شــده و تقریبا در میان اکرانهای
موفق چیزی به نام فیلم کودک وجود ندارد .این فقر
محتوایی حاال به جشــنواره فیلم کودک هم سرایت
کرده اســت .فســتیوالی که مختص کودکان است؛
اما نه جذابیت و نه محتوای آن چیزی به ســینمای
ایران اضافه نمیکند .جشــنواره سی و دومین فیلم
کــودکان و نوجوانان در اصفهــان در حال برگزاری
اســت ،فرصتی برای دورهمی فیلمهایی که اگر چه
برای کودکان و به نام آنها ســاخته شده است؛ اما تا
رســیدن به معیارها و ایده آلهای فیلمسازی برای
این گروه ســنی فاصله زیادی دارد .به صورت کلی
فیلم سازی برای گروههای سنی به صورت مشخص
در کشور ما با چالشهای زیادی مواجه است .در این
میان فیلمی که همه شاخصههای قدرتمند موفقیت
و جذابیت را در ژانر کودک و نوجوان هم داشته باشد،
در فضای سینمایی ما متاعی نایاب است .کارشناسان
معتقدند در کشورما اصوال ژانر کودک به حضور این
رده سنی در فیلمها خالصه میشود و فیلمی که برای
کودکان باشد به ندرت در سینمای ما قابلیت ساخته
شدن دارد .در کنار همه حواشی و بایدها و نبایدهایی
که در حوزه فیلمســازی کودکان مطرح میشــود
رسیدن به حداقلهایی برای این رده سنی که شامل
نبود خشونت ،انطباق ساختارها با روحیات و اقتضائات
کودکان و رعایت اصول روانشناسی کودک و نوجوان
میشود ،امسال از همیشه کمرنگتر است .اکران دو
فیلم بنیامین و منطقه پرواز ممنوع و حاشــیههای
ایجاد شده بر سر موضوع محتواهای غیر مناسب آن
برای کودکان این مسئله را بیشتر نمایان کرده است.
انیمیشــن بنیامین که از یک روایت واقعی در زمان
فرعون الهام گرفته اســت ،حاوی صحنههای خشن

روایتهای غیر کودکانه

و نامناســبی بود که با اعتراض منتقدان و داوران هم
روبه رو شد .هر چند کارگردان این فیلم در توضیحی
با اشــاره به لزوم اصالح این فیلم برای اکران عمومی
گفت کارشناسان مذهبی و روان شناسی در مرحله
بازبینی فیلم حضور داشــتند و مخالف صحنههایی
از آن هم بودند؛ اما وقت کمی داشــتیم و نتوانستیم
این صحنهها را از انیمیشــن حذف کنیم .نامناسب
بودن محتوای کاری که با بودجه و پشتوانه قوی هم
ساخته شده حتی از سوی نوجوانان و کودکانی که به
تماشای فیلم نشسته بودند هم شنیده میشد .نکته
تعجب بر انگیز آنکه در همه انیمیشــنها با استفاده
از کاراکترهای زن تالش میشــود تا به نوعی فضای
فیلم برای کودکان تلطیف شود؛ اما در مورد بنیامین
کارگردان مدعی اســت کارشناسان و ناظران پخش
با اعمال نظــر ،عمال کاراکترهــای زن فیلم را حذف
کردهاند .چالش نامناســب بودن محتــوا البته تنها
محدود به انیمیشنها نبود؛ فیلم منطقه پرواز ممنوع
که با حضور برخی از چهرههای شــاخص بازیگری

هم ساخته شــده ،با انتقادهای جدی نسبت به عدم
تناسب محتوا و قصه با ژانر کودک همراه شد .هر چند
عوامل فیلم از این انتقاد چندان اســتقبال نکردند و
نشســت عوامل فیلم و منتقدان بر سر همین مسئله
به حاشیه رفت؛ اما در واقع آنچه در این فیلم نمایان
شد اینکه اصوال فیلمسازان حضور بازیگران نوجوان
در فیلم را با ســاختن فیلم برای نوجوانان اشــتباه
گرفتهاند .کارگردان فیلم در توضیح اینکه حرکات و
رفتار بازیگران این فیلم برای کودکان مناسب نیست
گفت« ،این فیلم برای نوجوانان ســاخته شده است
نه کــودکان» .این توجیه در حالی مطرح میشــود
که منتقدان می گویند متن و بــازی این فیلم حتی
مناسب رده سنی نوجوانان هم نیست .برآیند بررسی
فیلمهای به نمایش درآمده در جشــنواره سی و دوم
نشان میدهد که همچنان ضعف شناختی و ساختاری
در سینمای کودک غلبه دارد .محتوا ،قهرمان سازی و
سرمایه گذاری از جدیترین چالشهایی هستند که
همچنان هیچ خبری از آن در سینمای کودک نیست.

به نظر میرسد مسئله شــناخت در سینمای کودک
هنوز شــکل نگرفته اســت .در طول یک جشنواره
ســینمایی با محوریت کودک به نظر میآید که در
قدم اول باید به الفبای کودک امروز رســید و با دقت
برای او فیلمسازی کرد و البته نیاز است کار در دست
آنهایی باشــد که همزمان با فیلمســازی با فرزندان
خود در همین سن و ســال در چالش روزانه باشند.
فیلمسا ِز سالها پیش نخواهد توانست کودک امروز
را راضی کند مگر اینکه با تحقیــق و تحلیل مفصل
بداند قرار است با کدام گروه سنی وارد بحث و گفت
و گو شود .فیلمها و حتی انیمیشنها فقط بخشی از
تجربه یک کارگردان هستند نه گوشهای از دغدغه و
یا عالقهمندی او به همین دلیل کارگردانانی که چند
فیلم در حوزه کودک داشــته باشــند به ندرت پیدا
میشود .همین مسئله موجب شــده تا در نهایت در
بخش سینما هم مانند اســباب بازی و ساختارهای
نمایشی و سایر حوزههای مربوط به کودک کار را به
رسانههای غیر ایرانی و جذابیتهای آن واگذار کنیم.

بیان داستان زندگی یک سفیر ایرانی در رمان «بیداری»
«بیداری» جدیدترین اثر محمداسماعیل حاجی علیان و از تازههای
به نشر اســت که داســتان زندگی و فعالیتهای یک سفیر ایرانی را
در  420صفحه روایت میکند .رمــان در هفت فصل ،مجموعهای از
اتفاقات در دهه  40ایران و دوران دانشجویی «یوسف» است؛ رمانی
که میتوان شخصیتهای تاریخی این دوران مهم را تا انقالب اسالمی
در اجرای نمایش نامه متاثر از باغ آلبالو چخوف که منجر به بازداشت
و شکنجه شخصیت اصلی رمان میشود را پیدا کرد .آیین رونمایی،
جشن امضا و معرفی و نقد رمان «بیداری» روز پنجشنبه آخر مرداد
از ســوی دفتر تخصصی ادبیات و زبان و مرکــز آفرینشهای ادبی
قلمستان وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان در ســالن همایشهای کتابخانه مرکزی با حضور حســن
میرعابدینی و ســیاوش گلشیری برگزار شد .حســن میرعابدینی،
پژوهشگر و محقق ادبیات داستانی با اشاره به اینکه نویسنده کتاب
«بیداری» با بیش از  10رمان و داستان کوتاه نویسنده جوان پرکاری
است ،اظهار داشت :رمان «بیداری» با مرور وقایع تاریخی یک قرن
گذشــته از فرم روایی و اســطورهها و روایتهای موازی بهره گرفته
شده است .ارائه تک نگاری اجتماعی و مستند گرایی از ویژگیهای
نویســنده رمان «بیداری» است .نویســنده کتاب صدسال داستان
نویسی ایران ،با تاکید بر استفاده از فولکلور و ادبیات عامه به عنوان
ویژگیهای رمان «بیداری» ،ادامه داد :در این رمان ســعی شــده
مراســم آدابی و مذهبی با جزنگاری روایت شــود که میتواند مورد

مفاد آراء
 6/ 22آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
شماره 98/5/10-1398/31/577783مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت
اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده  1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده است و
در اجراي ماده  3قانون در دو نوبت به فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي
آگهي مي شود تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از
تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ
تســليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
نمايد و گواهي تقديم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند .بديهي است در اينصورت
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت
قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود .صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
 -1راي شــماره  -1398/04/13-139860302019000129آقــای حشــمت الــه
سهرابی دهاقانی فرزند حسین ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  13/20متر مربع
ال  985/1فرعی بوده است واقع
مجزی شــده از پالک  2107فرعی از  121اصلی که قب ً
در ابنیه دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول1398/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/03 :
م الف 552850:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
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به بهانه انتقادات نسبت به نامناسب بودن محتوای دو فیلم اکران شده در جشنواره
کودکان و نوجوانان اصفهان؛

توجه پژوهشــگران مســائل فرهنگی قرار بگیرد .وی افزود :رمان
«بیــداری» در هفت فصل به شــخصیت «یوســف» میپردازد که
دیپلمات جمهوری اســامی ایران بوده و در حبشه مشغول است و
بعد از شنیدن خبر فوت پدرش ،به زادگاهش بر میگردد .این سفر
عینی برگشت به زادگاه با سفر ذهنی که برگشت به خاطرات همراه
است و ســپس در هفت فصل حرکت ذهنی و چگونگی شکل گیری
شــخصیت اصلی را دنبال میکنیم .میرعابدینی با اشــاره به اینکه
بخش عمده رمان «بیداری» به دنبال رشــد و تعالی است ،تصریح
کرد :شــخصیت اصلی این رمان از دوران کودکی تا زمان حال را پی
میگیرد و چگونگی تغییر و تحول یوسف را در برخورد با ماجراها و
حوادث دنبال میکند .وی بیان داشت :در رمان «بیداری» عالوه بر
انتخاب تعمدانه «نامها» بارها از نماد  7استفاده شده است که طنین

مفاد آراء
 6/ 24آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
 98/5/5-1398/31/577078مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و
امالک دهاقان که در اجراي ماده  1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي
ماده  3قانون در دو نوبت به فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي
مي شود تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ
انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و
گواهي تقديم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمايند .بديهي است در اينصورت اقدامات
ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني
واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود .صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
 -1راي شــماره  -1398/04/13-139860302019000114حبیب اله معنوی فرزند
محمود ششدانگ یک واحد دامداری (گوســاله پرواری) به مساحت  2352/91متر مربع
مجزی شده از پالک  768فرعی از  107اصلی انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف
حبیب جانقربانی (مالک رسمی)
تاريخ انتشار نوبت اول1398/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/03 :
م الف 548124:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
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اسطورهای دارد .بارها در رمان از یوسف با عزیزمصر یاد میشود که
بر تاکید نویسنده بر استفاده از اسطورههای مذهبی داللت دارد.
این پژوهشگر ادبیات داستانی اظهار داشــت :در رمان مدرنیستی،
تمرکز بر درون نگری شــخصیتها بیش از تمرکز بر مسائل بیرونی
است و شــک و تردید درونی آدمها برای رســیدن به یک نوع عدم
قطعیت داســتانی بازنمایی میشــود .وی افزود :در داســتانهای
مدرنیستی زبان فشرده کنایی و ضمنی میشود .یکی از راههایی که
نویسنده رمانهای مدرنیســتی به این بیان کنایی و ضمنی در فرم
روایت داستان و زبان میرسد ،استفاده از اسطورههاست .به کارگیری
اســطورهها میتواند از بیان مســتقیم ایدئولوژی متن بپرهیزد و به
بیان غیرمســتقیم برسد .اســطوره داللتی معنایی است که موجب
فراتر رفتن متن از معنا میشــود و راهی برای پرهیز از گزارشگری و
نشان دادن ماجراهاست .میرعابدینی با اشاره به اینکه نویسنده رمان
«بیداری» سعی کرده از تمام تکنیکهای رمان مدرن استفاده کند؛
اما این رمان در مرحله واقع گرای گذرا باقی میماند اظهار داشــت:
جدیدترین اثر محمداسماعیل حاجی علیان ،روایت زمانی خطی را
طی میکند و ماجراها در ســیر تقویمی پیش میرود .این نویسنده
و پژوهشگر ادبیات داســتانی معاصر با اشاره به اینکه شخصیتهای
رمانی خوب ،پیچیده هستند اظهار داشت :شــخصیت اصلی رمان
«بیداری» مسئله ساز است و ساخت نوگرایانه در فصل اول به ساخت
گزارشی در فصل دوم این رمان تبدیل میشود.

مفاد آراء
 6/ 23آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
 98/5/6-1398/31/577212مفــاد آراء هيــات حــل اختــاف مســتقر در اداره
ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده  1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده
است و در اجراي ماده  3قانون در دو نوبت به فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و
محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر
از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ
تســليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل
نمايد و گواهي تقديم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند .بديهي است در اينصورت
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت
قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود .صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
 -1راي شــماره  -1398/04/13-139860302019000133خانم مریم امینی دهاقانی
فرزند منوچهر ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2892/48متر مربع پالک
ال  663و  664فرعی بوده است واقع در اراضی غلغله
شماره  1164فرعی از  138اصلی که قب ً
عطاآباد دهاقان انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف نادعلی عطاآبادی (مالک رسمی)
تاريخ انتشار نوبت اول1398/05/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/03 :
م الف 550589:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

اخبار
از  3شهریور در اصفهان اجرا میشود؛

احیای یک سنت حسنه
با طعم کمک به فقرا

 25ذیالحجه در تقویم مسلمانان با نام« ایثار
و از خودگذشتگی» به ثبت رسیده است؛ روزی
که مایه مباهات شــیعیان و الگویی پویا برای
دوســتداران اهل بیت(ع) اســت .در این روز
سوره «انسان» نازل شد و ســه روز روزه برای
شفای امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و عطا
کردن سه شــب متوالی افطار اهل بیت پیامبر
به مســکین ،یتیم و اســیر در تاریخ اسالم به
نام خانواده عصمت و طهارت به ثبت رســید.
در طول  14قرن گذشته ،شیعه همواره از 14
معصوم الگو گرفته و در این مسیر سعی کرده
هرچه بیشــتر خود را به آنها نزدیک کند .یکی
از تجلیات فضایل اخالقی اهل بیت(ع) همین
ایثار و از خودگذشتگی است که بسیاری از این
فداکاریها خودشــان نزول آیات بســیاری از
قرآن بوده اســت .انقالب اسالمی نیز به عنوان
انقالبی که الگوبرداری شده از تفکر ناب شیعی
اســت ،همواره داعیه دار دفــاع از مظلومان و
ستم دیدگان بوده و امامین انقالب همواره بر
رسیدگی به قشر مســتضعف در جامعه تاکید
کردهاند ،به نحــوی که این انقــاب ،انقالب
پابرهنهها نامیده شــد .در همین مسیر شجره
طیبه بســیج به عنوان مولود انقالب امسال در
طرحی نو با همراهی کمیته امداد طرحی تحت
عنوان «رسم ابرار» به راه انداخته است.در این
طرح ،آحاد بســیجیان به همراه خانوادههای
خود سوم تا پنجم شــهریور روزه گرفته و در
پایان هــر روز قیمت غذای روزانــه خود را به
ترتیب برای فقرا ،یتیمان و آزادسازی زندانیان
در حسابهای جداگانه اعالمی توسط کمیته
امداد و ســازمان زندانها واریز میکنند .این
طرح در استان اصفهان هم ،در کنار دیگر نقاط
کشور اجرا میشود تا با حضور آحاد مردم در این
طرح جامعه قدمی به سمت سیره اهل بیت(ع)
بردارد و از طرفی افراد نیازمند جامعه نیز از این
طرح بهرهای ببرند و دلهای مســتضعفین با
کمک مردم شاد شود.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
صورت میگیرد؛

افتتاح کتابخانههای عمومی
در اصفهان

سرپرســت کتابخانههــای عمومی اســتان
اصفهان گفت :آیین افتتاح همزمان هفت باب
کتابخانه عمومی اســتان اصفهان ،روز چهارم
شهریورماه در محل مجتمع فرهنگی و هنری
استاد فرشچیان برگزار میشود .امیرهالکویی،
افزود :از جمله کتابخانههــای درحال افتتاح
شامل کتابخانههای اندیشه جوزدان و شهدای
دهق درشهرستان نجف آباد ،کتابخانه مسجد
الرحمان الیــادران در شهرســتان اصفهان،
کتابخانههای شــهید مطهری ایمان شــهر و
المهدی جولرســتان در شهرستان فالورجان،
کتابخانه جواداالئمه سده لنجان در شهرستان
لنجان و کتابخانه امام صــادق (ع) جوی آباد
در شهرستان خمینی شهر اســت.وی با بیان
اینکه برآورد ارزش ریالی کتابخانههای درحال
افتتاح هفــت میلیــارد و  ۵۰۰میلیون تومان
است ،تاکید کرد :اکثر این کتابخانهها خیرساز
بوده است .هالکویی گفت :از  ۳۰۰باب کتابخانه
فعال در اســتان ۱۸۲ ،کتابخانه نهادی۱۱۰ ،
کتابخانه مشــارکتی و چهار کتابخانه مستقل
است .هالکویی تصریح کرد :هم اکنون در ۱۴۰
هزارمتر مربع فضای مفید کتابخانههای استان،
بیــش از  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار نســخه کتاب
نگهداری میشود.

مفاد آراء
 6/25آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره  139860302016000177مــورخ  98/05/07هیــات اول
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیــران تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقــای حســینعلی ســلطانی تهرانــی فرزنــد رمضانعلــی به شــماره
شناســنامه  188صادره از تیران در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه زمین
مزروعی بــه مســاحت ششــدانگ  1107/24متر مربــع پــاک  2692فرعی از
یک اصلی واقــع در تیران بخــش دوازده ثبــت اصفهان خریداری از مالک رســمی
آقای حاجی آقا شــیرازی تهرانی با واسطه محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ،ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت
خود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/6/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/20 :
م الف 573178 :سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران
وکرون

zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام علی علیه السالم:
خصلت هاى واالى انسانى ،جز با عفت و ايثار،
كامل نمى شود.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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کپسولهای طالیی ویتامینی!

کشف مقبره قرون وسطایی منحصر به فرد

یک شرکت داروسازی انگلیسی که بیشترین تولیداتش مکمل دارویی است،
اقدام به تولید کپسولهای مولتی ویتامینی کرده که بیشتر شبیه وسیله تزئینی
تا یک مکمل دارویی است .این کپســولها ،ظاهری بسیار زیبا و طالیی رنگ
دارند و شامل  ۱۸ویتامین و مواد معدنی از جمله ویتامین  ،Aویتامین  ،Dاسید
فولیک ،روی و آهن و همچنین زرق و برقهای خوراکی هستند .جالب است که
مواد براق خوراکی به طور کامل در معده هضم نشده و مستقیما از طریق مدفوع
دفع میشود .آدامسهای آرابیکا که صمغ اقاقیاست از شیره گونههای مختلف
اقاقیا گرفته میشود و اغلب در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.

یک مقبــره قرون وســطایی منحصر به فــرد که قدمت آن بــه دودمان
«مروونژی»ها باز میگردد ،در فرانسه کشف شد .باستانشناسان امیدوارند
کشف این تابوت باستانی بتواند اطالعات بیشــتری در رابطه با نقش این
بازه زمانی در تاریخ فرانسه ارائه دهد .این تابوت سنگی در «کئور» شهری
در جنوب شرقی فرانســه و در نزدیکی کلیسای باســتانی «سن -اتین»
یافت شده است .تحقیقات صورت گرفته روی استخوانهای کشفشده،
نشــان میدهد فردی که در این مکان دفن شــده در زمان مرگ سالمند
بوده است.

سرو خرچنگ با طالی  ۲۴عیار!
رستورانی در شهر بروکلین آمریکا برای مشتریان خود خرچنگ با روکش
طالی  ۲۴عیار سرو میکند .در کنار این خرچنگ ،نوشیدنی با ذرات طالی
 ۲۳عیار نیز به مشتریان ارائه خواهد شد .صاحب این رستوران تازه افتتاح
شده معتقد اســت که چنین غذاهایی میتواند مشــتریان بیشتری را به
رستورانش بکشاند .صاحب رستوران در این باره گفت« :به زودی گوشت
گاو نیز در کنار خرچنگ و دیگر غذاها با ورق طالی خوراکی برای مشتریان
سرو خواهد شد».

عکس روز
دوخط کتاب

روزی بــه ســرگیجه
دچار میشوی!
کســی کــه مــدام خواهان
ترقی اســت ،باید منتظر باشد
روزی به سرگیجه دچار شود.
ســرگیجه چیســت؟ ترس از
افتادن؟ امــا چــرا روی بلندی
حفــاظ دار ســاختمان هــم
دچار ســرگیجه میشــویم؟

چون ســرگیجه چیز دیگری،
غیــر از ترس از افتادن اســت،
در واقــع آوای فضــای خالی
زیر پایمــان مــا را به ســوی
خود جلب میکنــد و تمایل به
ســقوط  -که لحظــهای بعد
با ترس در برابــرش مقاومت
میکنیم  -سراسر وجود ما را
فرا میگیرد.

وزن کشی ساالنه
در باغ وحش لندن
وزن کشــی ســاالنه
حیوانات ســاکن باغ
وحش لندن مطابق رسم
سالهای گذشته برگزار
شد.

«بار هستی»
میالن کوندرا

اینستاگردی

وبگردی

دو بازیگری که برای امیرحسین رستمی مثل برادر هستند

امیرحسین رستمی با انتشار این عکس نوشت :دو تا رفیق و برادر دارم که تو این سالها
وقتی تو کار پارتنریم با هم ،خیالم راحته راحته؛ هوتن و هومن .اینقدر با هم کار کردیم
که دیگه کامال با خلق و خو و عادتهای هم آشناییم .بیشتر از دو تا برادر واقعی .با هوتن
لیسانسههای  ۳ ،۲ ،۱و با هومن دودکشها و شهرزاد و اچمز و شتر مرغ و یه سورپرایز که
بعدا میگم .نمیدونین وقتی برگه افیش اعالم شه و نباشن چقدر حالگیریه .خالصه که
جفتشون عشقن .چه با (ت) چه با (م).

تالش برای نجات دنیا با نقاب ببر!
تصمیمات عجیبی در زندگیمان میگیریم ،بعضیهایشان اثرگذار و سرنوشت ســازند و برخی دیگر اهمیت چندانی ندارند .در این
میان تصمیمهایی وجود دارند که فقط اندک شماری از مردم آنها را میگیرند،؛ درست مثل داستان مرد ژاپنی به نام «یوشیرو هارادا»،
او تصمیم میگیرد تا از  ۴۷سال پیش ،نقاب ببر به صورت بزند و تا امروز بر آن پافشاری میکند.
هارادا یک روزنامه رسان هفتاد ساله است ،از وقتی جوان و  ۲۴ساله بود در این شــغل کار میکند ،او حاال به یکی از نمادهای محله
تجاری «شینجوکو» در توکیو پایتخت ژاپن تبدیل شده و مردم به او لقب «ببر شینجوکو» را دادهاند ،زیرا همیشه نقاب ببر را بر چهره
دارد .یوشــیرو هارادا در اقلیم «ناگونو» به دنیا آمد و کودکی خود را در آنجا گذراند ،در سال  ۱۹۶۷میالدی به توکیو نقل مکان کرد
تا تحصیالت دانشگاهی خود را کامل کند و در کنار تحصیل به شغل روزنامه رســانی مشغول شد .سپس به دلیل نامعلومی دست از
درس و تحصیل کشید و تمام وقت مشغول روزنامه رسانی شد .وقتی از آقای هارادا میپرسیم چرا دانشگاه را رها کردی میگوید :به
یاد نمیآورم چرا ،اما این کار را انجام دادم.
در سال  ۱۹۷۲میالدی ،ببر شینجوکو در یک جشنواره سنتی شرکت کرد و وقتی نقابهای پالســتیکی متنوع که شبیه حیوانات
بودند را در مغازهای دید ،چیزی در ســرش جرقه زد و به هر دلیلــی که نمیدانیم نقاب ببر را خرید و از آن زمان یعنی از  ۴۷ســال
پیش تا به حال بر چهره میزند ،او میخواســت تا همیشــه مثل یک ببر زندگی کند .خودش درباره این تصمیم زیاد فکر نمیکند،
او در آن جشــنواره  ۳۰نقاب ببر خرید و در طول این ســالها تقریبا از همه آنها اســتفاده کرده و جز در مواقعی که مجبور نباشد،
آن را از صورت برنمیدارد .مرد ببری با ادا و اطوارهــای عجیب و غریب در یکی از مصاحبههــای مطبوعاتی که چندی پیش انجام
شــد ،درباره انگیزه خود که چرا این کار عجیب را انجام میدهد ،گفت :این یک انگیزه غریزی غیر قابل ادراک اســت ،او میگوید:
من سعی میکنم تا تبســم و شــادمانی را بر چهره رهگذران و آدمهایی که با من دیدار میکنند ،بنشــانم؛ میخواهم دنیا را نجات
بدهم.

زندگی و مرگ از نگاه «بهنام تشکر»
بهنام تشکر با انتشار این عکس نوشت :همه میمیرن ،اما همه زندگی نمیکنن،
اون مرگ نیســت که اکثــر مردم ازش
میترســن .چیزی که تو رو میترسونه
اینه :وقتــی به آخرزندگی میرســی،
میبینی واقعــا زندگی نکــردی .توی
زندگی هم الزم نیســت برای رسیدن
به خواسته هات باکســی رقابت کنی،
همیشه باخودت رقابت کن .دیگران هم
در مورد تو فکر میکننــد ،فکرای زیاد،
خوب ،بد ،زشــت ...اما واقعــا مهمه که
راجبت چه فکرایی میکنن؟

تمرکز «مریم معصومی»
روی هدفش
مریم معصومی با انتشــار این
عکــس نوشــت :روی هدفت
تمرکز کن و به هیچ جهتی جز
روبه روت نگاه نکن.

خبر

کتاب
ببر بلندیهای جوالن
«ببر بلندیهــای جوالن» نوشــته فاطمه دانشــور جلیل به
زندگینامه داستانی شــهید مدافع حرم «ستوان سوم محمد
مرادی» میپردازد .این کتاب در سه فصل و از زبان مادر ،همسر
و یکی از همرزمان شهید ،نوشته شــده است .فصل اول از زبان
مادر شهید و به شیوه گفتگو با نفس ،درباره خاطرات کودکی
محمد مرادی است« .به هوش بودی .صدای بمباران هواپیماهای
دشمن را میشنیدی .حمله هوایی شده بود .به جای بخش ،تو
را به زیر زمین منتقل کردند .با چنین فضایی هنوز آشنا نشده
بودی .همه مریضها را کنار هم در زیر زمیــن جا داده بودند.
پناهگاه بود .شیشــههای بزرگ بیمارستان خطرناک بود .موج
بمبها شیشهها را شکســته بود .مجبور بودند همه بیماران را
به زیر زمین منتقل کنند »...فصل دوم از زبان همسر شهید به
ماجرای ازدواج او و زندگی خانوادگی و اجتماعی شــهید اشاره
دارد« .زمستان  ۱۳۹۴بود .یک روز محمد خوشحال از سر کار
به خانه آمد .انگار دنیا را به او داده بودند .گفتم :چی شده محمد
جان؟ خوش خبر باشــی .اتفاقی افتاده؟ -بهترین اتفاق عمرم.
چیزی که یه عمر آرزوش رو داشتم – .چی؟ خدا رو شکر .زودتر
بگو .چی شده؟  -باالخره قرار شد مستشار ارتشی هم اعزام کنن
به سوریه…»

یادداشت
به خاطر این موارد در زندگیتان خجالت نکشید ()2
مهسا احمدی
 -۶غذاهایی که میخورید
ممکن است بعضی دوستانتان که اهمیت زیادی به سالمتی
میدهند دائما سعی کنند از خوردن خوراکیهای خوشمزه و
مورد عالقه خود ،احســاس گناه کنید؛ اما تا زمانی که مراقب
سالمتی خود باشید ،نباید از پرخوری کردن خجالت بکشید.
 -۷وضعیت تاهل
ممکن است ترجیح دهید مجرد یا تنها باشید یا احساس کنید
برایتان بهتر است که از شریک زندگی یا عاطفی خود جدا شوید.
حتی اگر دیگران هم با شما مخالف باشند ،شما نباید از رابطه
نداشتن با کسی خجالت بکشید .درست است که داشتن رابطه
ی به نظر برسد؛
عاطفی یا ازدواج کردن ممکن است یک اتفاق عال 
اما اگر احساس میکنید که باید مجرد یا تنها باشید ،نباید در
مورد آن احساس گناه کنید.
 -۸متفاوت بودن
در اقلیت بودن به خودی خود کار سختی است ،بنابراین اگر خود
شــما هم به خاطر متفاوت بودنتان احساس بدی به خودتان
دهید ،این کار هیچ کمکی نمیکند .به جای آنکه سعی کنید
خود را تغییر دهید و جزئی از اکثریت شوید ،باید منحصر به فرد
بودن خودتان را بپذیرید و از آن درست استفاده کنید.
 -۹چیزهایی که استطاعت خرید آنها را دارید و ندارید
در دنیای مادی گرای امروز ،عجیب نیست که از اینکه استطاعت
خرید اجناس برند و جدیدترین مدهای روز را ندارید ،احساس
خجالت کنید .با این حال ،باید به خاطر داشــته باشید که این
برندها نیستند که به شــما هویت میدهند .بنابراین ،به اندازه
تواناییتان خرج کنید و از داشتههای خود راضی باشید.
 -۱۰وزن ،سایز یا فرم بدن خود
شاید بعضی وزنها ،سایزها یا اندامهای مشخص بیشتر مورد
پسند رســانهها باشند ،اما این دلیل نمیشــود که از خودتان
خجالت بکشید .سالمتی بدنتان باید بیشتر از ظاهر آن برایتان
اهمیت داشته باشــد ،بنابراین اگر آن ویژگیهای ظاهری را
ندارید ،هرگز نباید از بدن خود خجالت بکشــید .جلوی آینه
بایســتید و به خودتان بگویید که زیبا هستید چون حقیقت
هم همین است.
 -۱۱عالیق خود
حتی تفریحات و سرگرمیهای ما هم جایگاههای متفاوتی در
نگاه جامعه دارند؛ اما اگر واقعا از خواندن کتاب ،جمع کردن تمبر
یا بافتنی بافتن لذت میبرید و یا اصال هیچ تفریح و سرگرمی
خاصی ندارید ،باید به آن افتخار کنید .تا زمانی که ضرری برای
دیگران نداشته باشد ،شما آزاد هستید که هر عالقهای که مایل
هستید داشته باشید.
 -۱۲احساساتی بودن
وقتی پا به دوران بزرگسالی میگذاریم ،گاهی از ما این انتظار
میرود که زیاد از حد احساس به خرج ندهیم .با این حال ،شما
ربات نیستید و باید امکان ابراز احساساتتان را داشته باشید.
بنابراین هر زمان که دلتان شکست یا حتی زمانی که در حال
تماشــای فیلم هستید ،اجازه دهید که اشــکهایتان سرازیر
شوند.
 -۱۳نحوه لباس پوشیدن خود
شــاید جامعه در مورد اینکه چطور باید لباس بپوشید عقاید
خاصی داشته باشد؛ اما شــما نباید خودتان هم به آن کسانی
بپیوندید که شما را به خاطر نحوه لباس پوشیدن تان خجالت
زده میکنند .شما باید به پوشــیدن هر لباسی که با آن راحت
هســتید ،افتخار کنید .تصمیم در مورد لباسی که میپوشید
باید با شما باشد ،بنابراین با اعتماد به نفس آن را انتخاب کنید.

دیدگاه
ابالغ دستورالعمل جامع اربعین
در آیندهای نزدیک

اگر مردم نباشند،حکومت اسالمی
محقق نخواهد شد

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از ابالغ دستور العمل جامع
اربعین حســینی در آیندهای نزدیک خبرداد .ســردار محسن
فتحی زاده در جلســه قرارگاه اربعین حســینی ناجــا به ارائه
گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه اشاره و اظهار کرد:
حدود  ۴۰روز تا شروع کنگره عظیم اربعین حسینی باقی مانده
است؛ مراسم امسال چند ویژگی ممتاز نسبت به دیگر سالهای
قبل دارد که بر ماموریتهای ناجا تاثیر گذار است .وی ادامه داد:
لغو قطعی روادید (از اول ماه محرم تا پایان ماه صفر) ،بازگشایی
مرز خســروی و تقارن اربعین حســینی با هفته ناجا از جمله
ویژگیهای ممتاز این ایام در سال جاری است.
جانشــین معاون هماهنگ کننده ناجا با بیان اینکه امیدواریم
با انجــام کارهای عملیاتی ،مرز خســروی برای عبــور زائران
بازگشایی شود ،گفت :با توجه به تقارن اربعین حسینی با هفته
ناجا ( ۸مهرماه شروع عملیات اربعین و  ۱۱مهر آغاز هفته ناجا)،
ظرفیتهای بسیار زیادی اعم از امکانات و نیرو در مرزها مستقر
میشود .این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :دستورالعمل جامع
اربعین حســینی ناجا در آیندهای نزدیک به کلیه ردهها ابالغ
میشود.

بیست و هشتمین قسمت از سری جدید برنامههای بدون توقف،
 ۳۰مردادماه از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت .در این برنامه علی
بهادری جهرمی ،حقوقدان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حدود
و ثقور حکومت اسالمی را خدا مشخص میکند ،تصریح کرد :این
که حکومت اسالمی محقق شود یا نه و مردم آن را بپذیرند یا نه و در
امور مشارکت کنند یا نه همه اینها برعهده مردم است .وی ادامه داد:
تمام امور حکومت اسالمی برعهده مردم است و اگر مردم نباشند
اساسا حکومت اسالمی محقق نخواهد شد .اگر میگویید مشروعیت
حکومت و والیت فقیه از کجا میآید ،امام خمینی (ره) میفرماید
«آن مقام مشروع تا مردم به او مراجعه نکنند توانایی اعمال والیت
نخواهد داشت» یعنی این طور نیست که آن مقام مشروع به شیوه
زوری و قلدری مردم را وادار به اجرای اصول شریعت کند بلکه مردم
باید با خواست قلبیشان آن مقام مسئول را بپذیرند .حاکم معصوم و
غیرمعصوم مکلف است که مردم را هدایت کند و به سمت حاکمیت
سوق دهد ولی اینگونه نیست که آنها را وادار کند تا بیایند .بهادری
در پاسخ به این سوال که «امام خمینی (ره) نظرشان درباره والیت
فقیه در طول زمان تغییر کرده اســت» گفت :امام خمینی (ره)
نظرشان درباره والیت فقیه هیچگاه تغییر نکرده است.

