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استراتژی مبتنی بر داللی!
وقتی فرصت های صادراتی ایران از دست می روند؛
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 نفس های زنده رود چشم به راه تدبیر مسئوالن؛

 زاینده رود با طرح لوله گذاری زنده می شود؟

 در پرداخت حقوق بازنشستگان اصفهان 
تاخیر نداشته ایم

مدیرعامل مجمع بازنشستگان استان:
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زائران اربعین حداکثر مراقبت های ایمنی را 
رعایت کنند

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری :

7

سپاهان همچنان می برد، ذوب آهن نمی برد
ایستگاه نهم رقابت های لیگ برتر؛

گالری اکنون
هندسه طبیعت

27 مهر الی 2 آبان

آهستگی  )مستند(
کارگردان:یاسر خیر

پردیس سینمایی سیتی سنتر

قدردانی از سربازها؛
قدر سربازهای کشورمون 
رو بدونیم که لکی از وقت و 

انرژیشون رو برای پیشرفت و 
امنیت وطن میزارن.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

 ورود موتور سیکلت بنزینی
 به محدوده تاریخی شهر ممنوع خواهد شد

علیرضا صلواتی  با اشاره به رایزنی هایی که از سال ۱۳۹۵ برای احداث خط تولید موتور برقی 
در استان اصفهان انجام شده بود، اظهار کرد: از ابتدا قرار بر این بود که در استان اصفهان با 
حداکثر بومی سازی بتوانیم به تولید موتورسیکلت های برقی بپردازیم.وی ادامه داد: در زمینی به 

مساحت ۵۰ هزار متر مربع عملیات احداث آغاز و هفته گذشته این خط تولید...
صفحه   7
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 امنیت غذایی در رتبه نخست، درآمد ارزی حاصل از فروش مواد غذایی و اشتغال زایی 
در مرتبه دوم موجب شده است تا صنعت غذایی یکی از صنایع اصلی، مهم و پیشران 
رشد اقتصادی در کشور محسوب شود. از یک طرف امنیت غذایی، نگرانی اصلی 2۰ 
سال آینده کشور است که در سند توسعه چشم انداز به عنوان یکی از شاخص های 
کلیدی و یکی از اهداف توســعه ای مطرح شــده و از طرف دیگر معضل بیکاری، 
چالش فعلی و حال حاضر کشور محسوب می شــود. این دو نگرانی باعث می شود 
سیاســت گذاران نگاه ویژه تری به صنایع غذایی در کشــور داشته باشند. صنعت 
غذایی، جزو صنایعی است که هم به لحاظ گستردگی بازار منطقه ای و جهانی، جنبه 
صادرات و ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد و هم به جهت گستره مصرف مواد غذایی در 
داخل به عنوان کاالهای ضروری و نسبتا ضروری برای تامین امنیت غذایی مهم و 
با ارزش تلقی می شود. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه ها صنعت غذایی 
هم پای علم روز دنیا پیشرفت کرده و جزو صنایعی است که کمتر وابستگی به خارج 
دارد و البته در حوزه های بسته بندی و صنایع تکمیلی و تبدیلی و زیرساخت های 
اساسی صادراتی همچنان مشکالت پابرجاســت، از این رو حمایت کارشناسانه و 
اصولی از صنعتگران و واحدهای تولیدی مواد غذایی به یقین موجب توسعه و سرعت 
گرفتن رشد اقتصادی در کشور می شود. برای تحقق این هدف مهم، رفع موانع سد 
راه تولید مواد غذایی و رعایت مقررات مربوطه در این حوزه و حذف قوانین زائد، مخل 
و دست وپاگیر بهره وری و رقابت پذیری جهانی در این صنعت را افزایش داده و خالق 

ارزش افزوده و اشتغال زایی بیشتری در این صنعت خواهد شد.
در چنین شــرایط اقتصادی سخت که کشــور در آن قرار گرفته و هر روز بر شمار 
تعطیلی کارخانجات و صنایع افزوده می شود و بیکاری کارگران را به دنبال دارد ، 
مدیران خالق صنایع غذایی »اصالت« توانستند با تالش و کوشش مضاعف و با اتکا 
به خداوند، تالش نیروی انسانی  و همچنین با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب 
اسالمی مبنی بر اقتصاد مقاومتی ، فاز دوم این مجموعه غذایی را در زمینی به وسعت 
۱۰۰۰۰ متر مربــع و فضای تولیدی 8۰۰۰ متر و با ســرمایه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد 
ریال به منظور تولید محصوالت غذایی بر پایه تولید و بسته بندی انواع محصوالت 
غذایی شامل کنسروهای گوشتی و غیر گوشتی، شورجات، انواع مربا، رب گوجه 
فرنگی، سس گوجه فرنگی و آبغوره تالش کند. تولید ترشی لیته و مخلوط، کنسرو 
زیتون،خیارشــور ، مربای هویج، خوراک بادمجان، آبغوره، شربت سکنجبین و ... 

عملی شد که در چنین شرایطی می تواند خبری خوش برای صنعت کشور باشد.
فتحعلی محمدزاده، معاون ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ، در 

مراسم آیین افتتاح فاز دوم صنایع غذایی »اصالت« که با حضور دکتر کامران نماینده 
مجلس، رییس شرکت شهرک های صنعتی و جمعی از مسئوالن استان اصفهان  
برگزار شد، ضمن ابراز خوشحالی اظهار کرد : بخش صنعت با رعایت اصول ، به دنبال 
اشتغال ز ایی و تقویت تولید است  و باعث افتخار و مباهات است که افتتاح فاز دوم 
مجموعه اصالت که برترین برند موادغذایی کشور است، به دست اینجانب انجام شد.

وی با اعالم اینکه با راه اندازی این فاز امکان اشتغال زایی  6۰ نفر به صورت مستقیم و 
حدود 6۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم صورت خواهد گرفت و این مهم کمک شایانی 
به اقتصاد کشور می کند، ادامه داد : با توجه به خشکسالی )خشک شدن زاینده رود( و 
تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی ، این اتفاق مهم نقش بسزایی در جلوگیری 

جوانان از اعتیاد و انحراف آنان ودر پی آن ناامنی جامعه خواهد داشت .
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی 
یکی از صنایع مهم صنعت غذایی محسوب می شود. صنایع تبدیلی و تکمیلی از آن 
جهت حائز اهمیت فراوان است که از خام فروشی مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
ممانعت می شود، این در حالی است که صنایع تبدیلی و تکمیلی با ایجاد فرآیندهای 
فرآوری و بسته بندی یکی از موثرترین گزینه های کاهش حجم ضایعات محصوالت 
کشاورزی قلمداد می شود. وی ضمن ابزار امیدواری ادامه داد: در مجموعه اصالت، 
شاهد کاهش ضایعات در محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی بودیم که این کارباعث 
کمک به افزایش اشتغال در این زمینه شد و برای اولین بار شاهد یک زنجیره مناسب 

و کارایی از تولید به مصرف داخلی و صادرات در کشور هستیم.
محمدزاده، یکی از مهم ترین مشکالت صنایع غذایی را ضعف در بسته بندی مناسب، 
شکیل، جذاب و مرغوب محصوالت غذایی برشمرد وگفت : متاسفانه توجه چندانی 
به حوزه بسته بندی مواد غذایی نشده اســت که این مسئله موجب از دست رفتن 
بخشی از تقاضای داخلی و بخشی از بازارهای صادراتی و موجب پیشی گرفتن رقبای 

منطقه ای و جهانی شده است. 
وی تاکید کرد : مجموعه اصالت توانسته با توجه به این امر مهم و ضروری ، بسته بندی 

شکیل، مناسب ایجاد و به کاال هویت  بخشید.
محمدزاده افزود : بسته بندی مناســب، زمان نگهداری و مدت زمان سالمت مواد 
غذایی را افزایش می دهد و خطر فســاد مواد غذایی را بــه حداقل ممکن کاهش 
خواهد داد و حمل و نقل آن را آسان تر می کند؛ بنابراین مسئله بسته بندی با توجه 
به ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، نیازمند حمایت هرچه بیشتر از طرف نهاد دولت 

است تا بهتر بتوان از این ظرفیت و پتانسیل استفاده کرد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تصریح کرد: بنابراین ضروری 
است که توجه بیشتری به تجهیزات و ماشین آالت مورد نظر و تحقیقات مرتبط با 
بسته بندی صورت گیرد تا عالوه بر آنکه ارزش افزوده بیشتری خلق می کند، ایمنی 

مصرف کننده و مسائل زیست محیطی نیز در آن ایجاد شود. 
محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز با اشاره به  

کسب رتبه نخست شهرک های صنعتی استان اصفهان  در بین شهرک های صنعتی 
کشور اعالم داشت: به همین میزان که توسعه یافتگی را در صنعت داریم، مشکالت 

دیگری هم وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: امیدواریم با بهبود 
شرایط اقتصادی، دولت بتواند درخصوص تخصیص ارز و خرید محصوالت اولیه ، 

تولید کنندگان را یاری رساند.
وی، صنایع غذایی اصالت را از ممتازترین تولیدکنندگان غذایی برشمرد و خاطرنشان 
کرد: با افتتاح خط دوم این مجموعه سبد غذایی اصالت با کیفیت بی نظیر تکمیل و 

دردسترس همگان قرار خواهد گرفت .
دکترکامران، نماینده اصفهان درمجلس شــورای اسالمی هم در حاشیه بازدید از 
افتتاح خط دوم صنایع غذایی اصالت اظهار داشت :  تولید داخلی یک جهاد است و  
صنایع غذایی اصالت توانسته با استفاده از دستگاه های داخلی در این راه گام های 

مهم و موثری بردارد.
کامران، با عنوان اینکه بانک ها ضد تولید هســتند تاکید کرد : مرور عملکرد نظام 
بانکی در ایران، نشــان می دهد این نهاد به جای اینکه حامی بخش تولید باشد و به 
اشتغال زایی کمک کند، درحال حاضر به ضدنظام تولید مبدل شده است؛ به طوری که 
با رفتار چند دهه اخیر خود، بسیاری از سرمایه ها را از بخش تولید و مولد خارج کرده 
و به سمت بازارهای واسطه ای و غیرمولد برده است. درحقیقت نظام بانکی ما به جای 

اینکه محرک تولید باشد، خود به یکی از موانع توسعه در ایران مبدل شده است .
وی افزود : دومین مشکلی که بانک ها برای بخش تولید به وجود آورده اند، دادن وام 
با بهره باال به بخش تولید است. در حال حاضر، نرخ تورم کمتر از ۹درصد است. این 
انتظار مطرح است که نرخ سود وام های بانکی نیز به همین تناسب کاهش یابد، اما 
هم اکنون بانک ها با سود حداقل ۱8تا ۱۹درصدی که دوبرابر نرخ تورم است، به بخش 
تولید وام می دهند. این مسئله سبب می شود بخش تولید عالوه بر حاشیه سود اندکی 
که دارد، مجبور شود به صورت زیان انباشته سود بانک ها را پرداخت کند؛ از این رو 
اولین اقدام برای حل مشــکالت بانکی تولید، حل مسئله نرخ سود بانکی است که 
امیدواریم با طرحی که در بند واو تبصره 6 مطرح شده مشکالت این بخش حل شود.

وی با اشاره به خشکی زاینده رود و بیکاری مردم شرق استان اصفهان ضمن تشکر از 
اشتغال زایی بیشتر صنایع غذایی اصالت ، از مدیران این مجموعه درخواست کرد که 
جهت تامین نیروی انسانی از مناطقی که اکنون به خاطر خشکسالی شغل خود را از 
دست داده و دچار بحران شده اند استفاده شود تا مشکالت معیشتی آنها کاهش یابد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت : هرچه دولتی ها کمتر دخالت 
کنند و هرچه مسئولین )مانند من ( مصاحبه کنند و بیشتر حرف بزنند، اوضاع بدتر 

می شود و حتی اگر یک ماه مجلس تعطیل شود،  اوضاع جامعه آرام تر خواهد شد.
کامران در پایان مجددا از مدیران صنایع غذایی اصالت قدردانی به عمل آورد و توصیه 
کرد: همه مراکز تولیدی باید مانند اصالت عمل کنند و اگر مدیریت تواضع در کشور 

رعایت شود و مدیران با کارگران خود دوست و رفیق باشند و از نظرات آن ها استفاده 
کنند ، مطمنا شاهد رونق چشمگیری در کار خواهند بود همانند مجموعه اصالت 

که با اتکا به نیروی انسانی متعهد خود، بزرگ ترین سرمایه را به دست آورده است.
مهدی هادی زاده، مدیر عامل صنایع غذایی اصالت اظهار داشــت : صنایع غذایی 
اصالت از سال ۱۳۵۹ به منظور تولید انواع محصوالت غذایی شروع به فعالیت کرد  و با 
تولید 6۵ نوع کاال اکنون توانسته است با پشتوانه قدمت باال، برخورداری از دانش فنی 
و نیروهای متخصص خود  باعث توسعه وتعالی فعالیت های خود و رسیدن به جایگاه 
نخست در عرصه صنایع غذایی نوین ایران و کسب استانداردهای ملی و جهانی شود.
هادی پور با عنوان اینکه صنایع غذایی ایران با استانداردهای روز دنیا پیش می رود 
تاکید کرد: استانداردهای صنایع غذایی اصالت  نیز بر اساس معیارهای استانداردهای 
ملی ایران و بین المللی می باشــد ، این واحد تولیدی با بهره گیری از مدرن ترین 
تجهیزات وبا کادری از متخصصین ومهندســین صنایع غذایــی و با به کار بردن 
بهترین مواد اولیه محصوالت خود را به بسیاری از کشــورهای آسیایی و اروپایی 

صادر کرده است.
وی در ادامه افزود:  اســتانداردهای مدیریتی و اســتراتژیک شــرکت بر اساس  
استانداردهای ملی و جهانی بوده که کسب گواهینامه های مختلف از جمله واحد 
برتر صنعت غذا وسالمت جامعه در استان اصفهان طی سال های88،86،8۵،84 
از ســوی معاونت غذا وداروی وزارت بهداشــت و درمان، دریافت گواهینامه های 
 بین المللــی مدیریــت کیفیــت  ISO 9001:2008 و مدیریــت ایمنی غذا
 ISO 22000:2005 از شرکت توف آلمان و همچنین دریافت گواهینامه واحد 

تحقیق وتوسعه از وزارت صنایع گواه بر این ادعاست.
مدیرعامل صنایع غذایــي اصالت  در خصوص حمایت هــاي دولتي تصریح کرد: 
صنایع تولیــدي از دولت هیچگونه توقع و انتظاري نداشــته و نخواهد داشــت ، 
دولت تنها با تامین ســرمایه در گردش و ثابت در بازار ، موجبات رشد و توسعه در 

بازارهاي داخلي و صادراتي و بهینه سازي 
و نوسازي ماشین آالت و بالطبع 

به کاهش قیمت تمام شده 
محصــوالت  ، همچنین 

کم کردن فشــارها و 
جبر از طرف ارگان ها 
و دســتگاه هــاي 
مختلف مــي تواند  
شرکت هاي صنایع 
غذایــي و تولیدي را 
 در این بخش شکوفاتر

کند.

باحضور معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی انجام شد؛

افتتاح فاز دوم مجموعه صنایع غذایی اصالت، برترین برند موادغذایی کشور 
 افتخاری دیگر برای نصف جهان

حدیث زاهدی

صبح بخیر ایران
شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30

این برنامه با حضور چند مجری ســعی 
دارد هر روز برنامه را در بخش های متنوع 

صبح گاهی روی آنتن ببرد.
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زینب ذاکر

پس از دو هفته انکار کردن، عربستان سعودی باالخره 
قتل »جمال خاشــقچی« را تایید کرد؛ اعترافی که 
به نظر می رســد بیشتر شــبیه فیلمنامه ای است 
که آمریکا آن را نوشــته و کارگردانی می کند. کافی 
است به واکنش »دونالد ترامپ« به سناریوی جدید 
ســعودی درباره روزنامه نگار سرشــناس عربستان 
دقت کنید. نهایت واکنش آقای پرزیدنت یک »ابراز 
تاســف« بوده اســت! ترامپ ضمن »متحد بزرگ« 
خواندن عربستان در ادامه این را هم گفته که به این 
متحد بزرگ برای کنترل ایــران در خاورمیانه نیاز 
دارد! اعتراف سعودی ها در حالی صورت گرفته که 
بیش از دو هفته از ناپدید شــدن خاشقچی گذشته 
و تا قبل از این عربســتان از هرگونه اعتراف به قتل 
او خودداری کرده بود. داســتانی هم که دادســتان 
کل عربســتان برای تایید قتل پس از دو هفته انکار 
سرهم کرده، مضحک و غیرقابل باور به نظر می رسد: 
»جروبحث میان خاشقچی و کســانی که با آنها در 
کنسولگری عربستان دیدار داشــته، منجر به زد و 
خورد شــده که در نهایت مرگ وی را در پی داشته 
است!« این سناریو را تقریبا هیچ کس باور نکرده به 
جز ترامپ کــه می گوید : »تلخ اســت ولی بله، باور 

می کنم!«
در پی این اعتراف، رژیم ســعودی اعــام کرده که 
برخی مشاوران ارشد و نزدیک به محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان که گفته می شــود این اتفاق با 

هماهنگی او رخ  داده اســت، از جمله مقام ارشــد 
اطاعاتی »احمد العسیر« و مشاور رسانه ای »سعود 

القحطانی« از کار برکنار شده اند.
به شکلی جالب توجه این اعتراف بعد از آن رخ  داده که 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به دستور دونالد 
ترامپ و برای رایزنی با عربســتان در این خصوص 
طی هفته گذشته راهی ریاض شده بود و همچنین 
مکالمه ای بیست دقیقه ای بین ترامپ و ملک سلمان 
در خصوص قتل خاشــقچی صورت گرفته بود. پس 
از این مکالمه بیســت دقیقه ای بود که ترامپ اولین 
خط از سناریوی جدید را نوشت و اعام کرد، به نظر 

او و طبق گفته ملک سلمان، این اتفاق می تواند کار 
»نیروهای خودسر« باشد!

آن قدر غیرقابل باور اســت که حتی ســناتورهای 
آمریکایی هم در ســناریوی نوشــته شــده توسط 
سعودی ها، شک و تردید وارد کرده اند. گزارشگر ویژه 
اعدام های غیرقانونی ســازمان ملل متحد گفته که 
توضیح عربستان سعودی در مورد اعدام خودسرانه 

این روزنامه نگار قابل قبول نیست.
»مهدی حسن« مجری معروف الجزیره هم در توئیتر 
خود نوشــت: »تصور کنید، فقط تصور کنید ایران 
خاشقچی را وحشیانه داخل کنســولگری اش می 

کشت، دو هفته انکارش می کرد و بعد اینقدر مضحک 
آن را گردن می گرفت. تصور کنید بیانیه آمریکا آن 
موقع چطور بود. بعد بیانیه )کاخ سفید( را بخوانید.«

سناتور جمهوری خواه لیندســی گراهام، در توئیت 
خود نوشت، به شدت نسبت به توضیحات عربستان 
بابت مرگ جمال خاشــقجی، روزنامه نگار مخالف 

دولت عربستان تردید دارد.
سناتور »ریچارد بلومنتال« هم عربستان را به خرید 
وقت و الپوشــانی متهم کرده و خواستار تحقیقات 
جامع با حضور آمریکا و استفاده از پیام های صوتی و 

تصویری ضبط شده از سوی ترکیه شده است. 
سناتور »رابرت منندز« از دموکرات های ارشد کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا نیز در بیانیه ای اعام کرد 
که اظهارات دولت عربستان بسیار دور از انتظار است 
و ســناتور باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی 
سنا نیز نسبت به تصور درست بودن داستان جدید 
عربستان هشــدار داد و در توئیتی نوشت: داستان 
سعودی ها درباره ناپدید شدن روزنامه نگار عربستان 
هر روز تغییر می کنــد، بنابراین نباید فرض را بر این 
بگیریم که این جدیدترین داستان شان درست باشد. 
رقص شمشــیر و پول و نفت شــاید تا چندســالی 
محافظ ولیعهد و خاندانی باشد که عمری است روی 
چاه نفت نشســته و خورده و برده اند؛ اما این وعده 
خداســت که حکومت با »ظلم« نمــی ماند و البته 
کافرین به دســت یکدیگر هاک می شــوند. خون 
 خاشــقچی، پاک نمی شود و شــاید آغازی باشد بر

 پایان سعودی ها. 

مجلس مقدونیه با تغییر نام کشور 
موافقت کرد

مجلس مقدونیه با ۸۰ رای موافــق نمایندگان از 
تغییرات قانون اساسی که موجب می شود نام این 
کشور به »جمهوری مقدونیه شمالی« تغییر کند، 
حمایت کرد. به این ترتیب مسیر عضویت مقدونیه 
در سازمان آتانتیک شمالی )ناتو( و اتحادیه اروپا 
برای این کشور از یوگساوی سابق هموار می شود. 
پس از ۵ روز بحث و مشاجره بین نمایندگان ائتاف 
حاکم و اپوزیسیون، پارلمان سرانجام به تغییر قانون 
اساسی رای داد و با این حساب مقدونیه پس از ۲۷ 
سال می تواند با نام جدید یعنی »جمهوری مقدونیه 
شمالی« در مســیر عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا 

گام بردارد.

 آزادی واعظ بدنام وهابی
 از زندان در انگلیس

یکی از خطرناک تریــن مبلغــان افراط گرایی در 
انگلیس از زندان آزاد شد.» انجم چودری« یکی از 
واعظان بدنام وهابی در انگلیس که به جرم دعوت 
از مردم برای پیوستن به گروه داعش زندانی شده 
بود، آزاد شد. چودری ۵۱ ساله، کمتر از مدت حبس 
خود را در زندان گذرانده و زمان باقی مانده را تحت 
نظارت ســفت و ســخت خواهد بود.  در صورتی 
که او شــرایط آزادی خود را نقــض کند، احتمال 

برگشتن اش به زندان وجود دارد. 

اسد:
 برخی کشورها همچنان در امور 
داخلی سوریه دخالت می کنند

بشاراسد، رییس جمهور سوریه در دیدار »الکساندر 
الورنتیف« نماینده ویژه رییس جمهوری روســیه 
در امور سوریه و »سرگئی ورشینین« معاون وزیر 
امورخارجه روسیه در دمشــق، اظهار کرد:بعضی 
کشــورها تاش می کنند با اعمال فشار، خواست 
خود را بر ملت سوریه تحمیل کنند. وی بیان کرد: 
این اقدام آنها سبب سنگ اندازی در مسیر هرگونه 
پیشرفت سیاسی می شود.رییس جمهوری سوریه 
افزود: این کشور با اراده واقعی به مبارزه با تروریسم 
و بازگرداندن ثبات و امنیــت کامل ادامه می دهد. 
اسد گفت: ســوریه بر حقوق خود بر اساس قوانین 
بین المللی به هیچ طرف خارجی اجازه دخالت در 

امور داخلی خود را نمی دهد.

 برکناری ۵ مقام اطالعاتی
 در عربستان

پادشاه عربستان سعودی دســتور تشکیل کمیته 
وزارتی به ریاست ولیعهد این کشور را برای بازبینی در 
ساختار دستگاه اطاعات عمومی صادر کرد. بر اساس 
این گزارش، وزیر کشــور، وزیر امور خارجه، رییس 
دیوان پادشــاهی، رییس دستگاه اطاعات عمومی 
و امنیت کشور و دیگر مقامات سعودی اعضای این 
کمیته را تشکیل خواهند داد. دستور »ملک سلمان« 
در حالی است که دادستانی عربستان شنبه شب با 
تایید خبر کشته شدن خاشــقجی در کنسولگری 
این رژیم در استانبول مدعی شــد این روزنامه نگار 
منتقد سعودی ها در اثر درگیری با یک مرد در داخل 

ساختمان کنسولگری کشته شده است.

 تصمیم پوتین برای حذف دالر
 از اقتصاد روسیه

والدیمیر پوتین، طی نشســتی در شــهر سوچی 
روســیه گفت: ما در حال رفتن به ســمت حذف 
دالر از اقتصاد خود هســتیم. ما ایــن کار را فقط 
به خاطر تضعیف دالر انجــام نمی دهیم بلکه می 
خواهیم امنیت خود را تامین کنیم. در حال حاضر 
با تحریم ها روبه رو هســتیم و این تحریم ها امکان 

مبادله با دالر را برای ما فراهم نمی کنند.

خونی که پاک نمی شود نماینده میرجاوه خبر داد:
رایزنی سران طوایف برای 
آزادی مرزبانان ربوده  شده

علی کرد، نماینده میرجاوه در مجلس گفت: 
هم اکنون دو سه گروه مردمی )سران طوایف( 
در آن سوی مرز حضور دارند و در حال رایزنی 
با معتمدان و سران طوایف آنها هستند تا این 

موضوع ختم به خیر شود.
وی امکان مذاکره مستقیم با ربایندگان برای 
آزادی مرزبانان را رد کرد وگفت که ربایندگان 
مواضع خود را از طریق اطاعیه هایشان بیان 
می کننــد و اقدامی برای مذاکره مســتقیم 

صورت نمی دهند.

»موگرینی« خبر داد:
اجرای طرح کانال پرداخت 

مالی مستقیم با ایران 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در آســتانه نشســت مشترک 
اتحادیه اروپا و آســیا )موســوم به آِسم( در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه رژیم جدید 
برای حمایت از ایران در مقابل تحریم ها چه 
زمانی ایجاد خواهد شد، گفت: این موضوعی 
است که ما در نشست وزرا به هنگام برگزاری 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ارائه 
کردیم. اعضای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند 
که این سیستم را به کار گیرند. بنابراین آنها 
در خصوص ایجــاد این ]سیســتم[ به طور 
ملموس و عملــی کار می کنند. من مطمئن 
هســتم که آنها طی هفته هــای آتی به نحو 
موفقیت آمیزی به این کار ادامه خواهند داد.

شینهوا: 
 تحریم نفت ایران
 بلوف سیاسی است

خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد تحریم 
نفتی ایران که آمریکا به دنبال آن اســت تنها 
یک بلوف سیاسی بوده و هرگز عملی نخواهد 
شد. شــینهوا در گزارشی نوشــت: »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا فشار زیادی 
به عربســتان و برخی از کشورهای دیگر وارد 
می کند تا تولید نفــت را افزایش داده و راهی 
بازار مصرف کنند تا بتوان تحریم نفتی ایران را 
عملی کرد. شینهوا می نویسد ایران تاکید دارد 
نیازی نیست در صورت بروز مشکل، ارز حاصله 
از فروش نفت به دالر دریافت شــود، هر زمان 
الزم باشــد این ارز به یورو دریافت می شود و 

مشکلی از این بابت بروز نخواهد کرد.

»پمپئو« باز حرف زد!
وزیــر امور خارجــه آمریکا مدعی شــد که 
واشــنگتن به فشــار خود علیه ایران ادامه 
خواهد داد. مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه 
آمریکا در ادعاهایی بی اســاس و با استفاده 
از سیاست ایران هراســی در توییتی نوشت: 
آمریــکا مصمم اســت کــه کمپین فشــار 
حداکثری خود علیه نظام ایران را ادامه دهد.

وراجی دوباره آقای 
»بادکنک« علیه ایران

»خالد بن احمد«، وزیر امور خارجه بحرین 
ایران را به دخالت در امور کشــورهای عربی 

متهم کرد.
بن احمد، مدعی شد که ایران به همراه قطر 
در سال ۲۰۱۱ )سال آغاز انقاب در بحرین( 
از برخی سیاسی ها و گروه ها در این کشور با 
هدف »ســرنگونی« نظام آل خلیفه حمایت 
مالی کرده اند. وزیر خارجه بحرین در پاسخ 
به ســوالی در مورد اینکه واکنش کشورهای 
عربی خلیج فارس به پاســخ های احتمالی 
ایران به تحریم های اقتصادی آمریکا چگونه 
خواهد بود، گفت: »اگــر واکنش های ایران، 
به ضرر کشورهای منطقه باشــد، ما آماده و 

حاضریم که مقابله کنیم.«

جلیلرحیمیجهانآبادی
نمایندهمجلس:

دبیــرکل جمعیت پیشــرفت و عدالــت گفت: اگر 
اصولگرایــان)در جمنا( بخواهنــد در الک قدیمی 
خودشان قائل به تغییر نباشــند جامعه از آنها عبور 
خواهد کرد و سرمایه اجتماعی شان را که امروز دارند و 
سرمایه اجتماعی کمی هم نیست را از دست خواهند 
داد.محسن پیرهادی، درباره رونمایی از  مانیفست 
نواصولگرایی و ارتباط این مانیفست با سازوکار جمنا 
به عنوان شــورای هم افزایی اصولگرایان به ویژه در 
آســتانه انتخابات مجلس گفت: ضمن رونمایی از 
مانیفســت نواصولگرایی با جمنا هماهنگ هستیم 
ولی  به فرآیند آنها انتقاد داریم. ما به جمنا معتقدیم، 
در جلسات آنها شرکت می کنیم اما در عین حال به 

آنها انتقاد داریم.
 وی افزود: به خاطر کارآمدی قالیباف که یک سرمایه 
اجتماعی با خود به همــراه دارد، به او اتهامات واهی 
می زنند و هیچ کــدام از اتهامات اثبات نمی شــود، 
 یعنی مســتندی ندارند که اثبات کنند. این نشان

 می دهد این فرد ظرفیتی دارد کــه می خواهند از 
بین ببرند. 

 می خواهند ظرفیت قالیباف 
را از بین ببرند

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت:

کافه سیاست

عکس  روز 

خانه موزه آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی

هرکس مخالف است را »خائن« ندانیم

پیشنهاد سردبیر:

جلیل رحیمی جهان آبــادی، رییس کمیته 
بین الملــل کمیســیون حقوقــی و قضائی 
مجلس ، اظهار کرد: در بررسی CFT کسانی 
که طرف مشورت ما بودند آمریکا، اسراییل 
و ســازمان های امنیتی آنهــا نبودند، بلکه 
نهادهای نظام جمهوری اسامی بودند. اگر 
اینگونه باشد که ما خیانتکاریم وزارت امور 
خارجــه خیانتکار اســت، وزارت اطاعات، 
شــورای امنیت ملی و همه کســانی که با 
آنها گفت وگو کردیم و با آنها به جمع بندی 
رسیدیم، خیانتکار هســتند. به نظر من اگر 
افراد غیرخائن را در کشــور مشخص کنیم 
خیلی راحت تر از آن است که بخواهیم این 
همه خائن را مورد نظــر قرار دهیم.رحیمی 
جهان آبادی بیان کرد: متاسفانه هر شخصی 
نظــری دارد تــاش می کند تا بــا تخریب 

شخصیت  طرف مقابل پیش برود. 

هرکس مخالف است را 
»خائن« ندانیم

امیرعبداللهیان
دستیارویژهرییسمجلس:

معاون حقوقی ســابق رییس جمهور گفت: جزایر 
سه گانه به لحاظ تاریخی متعلق به ایران است و هیچ 
کشوری نمی تواند مدعی آن باشد.الهام امین زاده، 
معاون حقوقی سابق رییس جمهور، در مورد ادعای 
جدید مقامات اماراتی نسبت به جزایر سه گانه ایران 
 گفت: جزایر ســه گانه به لحاظ تاریخی و اســناد

 بین المللی متعلق به ایران است.
وی افزود: به هیچ عنوان هیچ کشــوری نمی تواند 
مدعی آن باشد و ما همیشــه اعام کردیم که این 

جزایر متعلق به ایران است.
معاون حقوقی ســابق رییس جمهور با اشــاره به 
پیگیری های حقوقی درباره جزایر ســه گانه ایران 
اظهار کرد: ما باید دیپلماسی فعال منطقه ای را  اجرا 
کنیم که این باید هم از طریق دولت و هم بخش های 

غیردولتی فعال شود.
گفتنی اســت؛ اخیرا نماینــده پارلمــان امارات 
متحــده عربــی ادعاهای واهــی و پوچــی را در 
 خصــوص جزایر ســه گانه ایــران در خلیج فارس 

مطرح کرده بود.

 ادعای امارات
پوچ  است

معاون حقوقی سابق رییس جمهور:

دســتیار ویژه رییس مجلس گفــت: ترکیه با 
دریافت حق الســکوت از کنــار پرونده قتل 
خاشــقجی نمی گذرد و در مســیر سرپوش 
گذاشــتن بر این حادثه نیســت. حسین امیر 
عبداللهیان اظهارداشــت: اقدامــات ولیعهد 
عربستان طی دو ســال گذشــته به ویژه در 
ماه های اخیر موجب شده که رقبای وی در اروپا 
و آمریکا برای محدودیت اختیارات بن سلمان 
تاش کنند که از جمله آنها خارج کردن پرونده 
فلسطین از دست او بود . وی درباره پرونده قتل 
خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه 
گفت: خاشــقچی از مشاوران رسمی حکومت 
سعودی بوده و معارض خیلی جدی برای این 
حکومت نبوده اســت.امیر عبداللهیان افزود: 
آمریکا از ابزار مســئله قتل خاشقجی تا زمان 
انعقاد قرارداد فروش تســلیحات آمریکایی به 

عربستان استفاده می کنند. 

ترکیه اهل حق السکوت 
گرفتن نیست

پیشخوان

بین الملل

این روزها که بازار اظهار نظرها درباره مسائل سیاسی و اجتماعی 
در فضای مجازی داغ اســت، عزت ا... ضرغامی نیــز از این قافله 
عقب نمانده و هر آنچه در توان دارد برای بــه روز کردن صفحه 
هایش در اینستاگرام و توئیتربه کار بسته است. ضرغامی که در 
دوران ریاستش بر صدا و سیما شــاهد یکه تازی های سیاسی او 
در ســاختمان جام جم بودیم و جریان رقیب تقریبا هیچ سهمی 

از آنتن صدا و سیما نداشــت، حاال در شبکه های اجتماعی خود 
را آنقدر روشــنفکر معرفی می کند که گویا آن سال ها تنها یک 
خواب بوده و دیگران خواب زده شده اند. او که سال ها جایی برای 
»کیارستمی« در صدا و سیما نگذاشته بود این روزها در صفحه 
اینستاگرام و توییتر برایش پست می گذارد و او را سلبریتی واقعی 
می نامد. جدیدا هم درباره ورود زنان به ورزشــگاه نوشــته:» در 

فوتبال، ورزشکاران نیمه لخت نیستند! حضور زنان در ورزشگاه 
حریم شکنی نیست«. آنچه از سوی رییس سابق صدا و سیما در 
شبکه ها اجتماعی نشــان داده می شود چیزی جز یک چرخش 
رویکرد نیســت.  وقتی همه گزینه ها را کنار هم می چینیم می 
بینیم نگاه امروز ضرغامی به شبکه های اجتماعی یک نگاه تفننی 
نیست و احتماال تا ۱4۰۰ با سودای ریاست جمهوری ادامه دارد.

»ضرغامی« سودای ریاست جمهوری دارد؟

  عربستان سعودی قتل »جمال خاشقچی« را تایید کرد؛ 

فرصت دوباره به ایران

تمدید تعلیق از لیســت 
سیاه مالی

صف آرایــی اروپا علیه 
تحریم ها

پازل تحریم برهم ریخت

بخشنامه های متناقض

پاسخ »سروش محالتی« به علی مطهری:
والدت امام کاظم)ع( هفتم صفر نیست

حجت االسام هادی سروش محاتی، مدرس حوزه علمیه قم در یادداشتی به یادداشت علی مطهری، نایب 
رییس مجلس درباره عزاداری هفتم صفر پاسخ داده است. در قسمتی از این نامه آمده است: نکته ای که مورد 
ماحظات می تواند قرار گیرد، موضوع والدت حضرت کاظم)ع( در روز هفتم صفر و شهادت امام مجتبی در 
همان روز است که جنابعالی مورد توجه قرار داده اید. در متن جنابعالی والدت امام کاظم)ع( در روز هفتم 
صفر قطعی گرفته شده و سالروز شهادت امام حسن)ع( غیر قطعی و متکی به روایت ضعیف! اوال؛ در اینکه 
هفتم صفر روز والدت حضرت کاظم باشد،»روایتی« نداریم. دوم اینکه اساتید ما از مشایخ شان مانند حضرت 
امام)ره( که از شاگردان مرحوم آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودند، نقل می کردند که سیره جدی 

آن مرجع وموسس حوزه، بر اقامه عزا برای حضرت مجتبی)ع( در روز هفتم صفر بوده است.

»پورازغدی« در واکنش به صحبت های اخیر یک بازیگر سینما:
شارالتان های مدرن خوش تیپ، دروغ می گویند

عضو شــورای عالی انقاب فرهنگی اظهارداشت: برخی از این ســلبریتی ها از عدالت حرف می زنند، اما بعد 
می بینیم که بچه های شــان در آمریکا هســتند و برای آنها ماهانه ۱۲ هزار دالر می فرســتند، بعد همین ها 
می گویند که این چه مملکتی است.حسن رحیم پورازغدی گفت: خوش خوشان ساالری به اسم مردم ساالری 
این است که افراد معروف و سلبریتی ها در دنیا کاندیدا می شوند و رای می گیرند، در واقع این ها افکار عمومی را 
بازی می دهند و قشنگ دروغ می گویند. االن شارالتان های مدرن را که خیلی هم خوش تیپ هستند می آورند 
و حرف های قشنگ می زنند؛ اما اگر تعهد و شرف هم داشــته باشند انسان های شریفی هستند. برخی از این 
سلبریتی ها از عدالت حرف می زنند، اما بعد می بینیم که بچه های آنها در آمریکا هستند و برایشان ماهانه ۱۲ 

هزار دالر می فرستند، بعد همین ها می گویند که این چه مملکتی است.

چهره ها
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مهم ترین اصل برای تولید، تسهیالت بانکی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 آثار اقتصادی 
مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیر مستقیمی  
اســت که مصرف کننده )خریــدار( آن را به 
همراه بهای خرید کاال یا خدمات می پردازد و 
دریافت کننده )فروشنده( موظف است مقدار 
مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. 
از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه 
چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده 
محسوب نمی شــود، به این ترتیب که او حق 
دارد کل »مالیات های ارزش افزوده« پرداختی 
خود را از کل »مالیات بر ارزش افزوده « های 
دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت 
بپــردازد. دولت ها مصارف ویــژه ای را برای 
این مالیات درنظر گرفته انــد. این مالیات از 
مهم ترین درآمدهای خزانه اســتانداری ها، 
شــهرداری ها و دولت های مرکزی محسوب 
می شــود و معموال به حســاب خزانه دولت 
مرکزی وارد و از آنجا طبــق قانون و معموال 
بنا بر نســبت جمعیت بین استان ها و شهرها 

پخش می شود. 
بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می 
دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی 
های بالفعل، اختالف قابل توجهی وجود دارد و 
حاکی از آن است که با اتخاد تدابیری درجهت 
اصالح نظام مالیاتی و رفع مشکالت موجود، 
می توان وصولی های مالیاتی را افزایش و اتکا 

به درآمدهای نفتی را کاهش داد.
بدون ازبین بردن مشکالت سیستم مالیاتی، 
این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از 
هزینه های دولت نخواهد بود. در این راســتا 
می توان به مسئله » مالیات بر ارزش افزوده« 
به عنوان یکی از روش های اخذ مالیات توجه 
داشــت که درســه دهه اخیر مورد توجه و 
استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته 

است.

بازار

کتری برقی

عضو هیئت رییسه اتاق اصفهان:
 ورود کاالهای چینی

 به نفع اقتصاد ایران نیست
عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
جنگ اقتصادی بین ایاالت متحده آمریکا و چین در 
هر صورت به نفع ایران تمام نمی شود چراکه هدف 
آمریکا در این جنگ، ضربــه زدن به اقتصاد بزرگ 
چین و تحریک دولت این کشور برای صرف نظر از 
بازار انرژی ایران است.رییس کمیسیون حمایت از 
سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی 
افزود: محدود شدن روابط اقتصادی ایران با چین، 
پیش از جنگ اقتصــادی آمریکا و چین اتفاق افتاد 
چراکه این کشــور، ایران را در لیست کشورهای پر 
خطر برای ســرمایه گذاری قرار داده است.جباری 
اضافه کرد: اکنون ارتبــاط بانکی محدود و ناچیزی 
بین چین و جمهوری اســالمی ایران برقرار است و 
نمی توان به حفظ شدن این رابطه در آینده امیدوار 
بود زیرا به تازگی بیشتر شرکت های چینی اقدام به 
مسدود کردن حساب شرکت های اقتصادی ایران 
کرده اند.وی با بیان اینکــه رابطه اقتصادی ایران و 
چین صرفا محدود به دریافت کاال در ازای نفت شده 
است، اظهار کرد: وارد کردن کاالهای چینی در هر 
صورت به نفع اقتصاد ایران نیست، شرکت های چینی 
نیز اصال راضی به از دســت دادن بــازار ایران برای 
فروش کاالهایشان نیستند و فعالیت اقتصادی در 

ایران را از الویت های مهم خود می دانند.

چین و روسیه »دالر« را از مبادالت 
تجاری دوجانبه حذف می کنند

وزارت اقتصاد روســیه اعالم کرد:  مسکو و پکن در 
حال کار روی یک توافق بیــن دولتی برای افزایش 
اســتفاده از روبل و یوآن و حذف حداکثری دالر در 
مبادالت دوجانبه خود هستند.سرگئی گورکوف، 
معاون وزارت اقتصاد روسیه در این باره گفت: متن 
این توافق در حال آماده شدن است و این روند آسان 
نخواهد بود.گورکوف افزود: چین و روسیه توانسته اند 
با موفقیت طرح ســوآپ ارزی، روبل و یوآن را اجرا 
کرده و از سال ۲0۱۴ تاکنون استفاده از ارزهای ملی 
در مبادالت دوجانبه را افزایش و وابستگی به دالر و 
یورو را کاهش دهند. این توافق سوآپ ارزی اواخر 
سال ۲0۱۷ تمدید شد.معاون وزارت اقتصاد روسیه 
البته به جزئیات این توافق و زمان اجرایی شدن آن 

اشاره نکرد. 

OE-42 کتری برقی المپیا مدل

 90,000
تومان

کتری برقی تفال مدل 
K1110510

 609,000
تومان

کتری برقی بوش 
TWK8613 مدل

 905,000
تومان

»صادرات« یکی از اصلی تریــن ارکان اقتصادی 
است، طی سال های پس از انقالب اگر چه همواره 
نفت در صدر مواد صادراتی ایران قرار داشــته؛ اما 
تاکید دولت ها و اقتصاددانان بر کم کردن ســهم 
نفتی در ســبد صادراتی همواره مطرح شده است 
با این حال آنچه دســتاورد این نیاز ضروری بوده 
بسیار اندک است؛ سهمی که هر روز با یک چالش 
روبه روست. از بخش نامه های خرق الساعه تا موانع 
صادراتی و غیر حمایتی. نبــود یک قانون مدون و 
درست بر مبنای برنامه ریزی و پیش بینی ظرفیت 
های اقتصادی و پتانسیل های فنی در کشور شاید 
بزرگ ترین آفت صادرات ایران باشــد. این مسئله 
نه تنها چرخ های اقتصاد داخلی به منظور تولید و 
نوآوری را کند کرده بلکه هر روز باعث می شود سهم 
بازار جهانی از کاالهای ایرانی کمتر شود و در نهایت 
تحریم های اخیر و نوسانات و سیاست های ارزی 
که دولت در ماه های اخیر وضع کرده است همه و 
همه موجب شده تا این روزها حال و روز صادرات 

ایران خوش نباشد.
آخرین وضعیت صادرات کشور

بر اســاس آماری که اخیرا رییس کنفدراســیون 
صادرات ارائه کرده طی شش ماهه نخست امسال، 
۲٣ میلیارد دالر صادرات انجام شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۱٣ درصد رشد داشته 
است. بر این اساس تراز تجاری ایران در نیمه اول 
امســال با 9۴0 میلیون دالر، مثبت شده و عراق 
شــریک دوم تجاری ایران و پس از آن، به ترتیب  
امارات، افغانســتان و هند بازارهای هدف کاالی 
ایرانی بوده اند. به گفته الهوتی، در شــش ماه اول 
امسال، بعد از ۱۴ سال صادرات مجددا مورد تهدید 
واقع شد و موضوع شــعار حمایت از صادرات که از 
بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصالحات و برداشته 
شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات 
بودند،  تحت الشعاع قرار گرفته و در شرایط کنونی 

با مشکالت جدی مواجه است.
از صادرات تا ادعای آن

در ابتدای امسال یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد که آمار گمرک از صادرات ایران 
آبگوشتی است. موسوی الرگانی این اظهارات را در 
واکنش به انتشار خبری مبنی بر صادرات ٣ میلیارد 
تومانی سوپ و آبگوشت از ایران عنوان کرده بود . 

آمار عجیب و غریبی که هر از چند گاهی منتشر می 
شود؛ اما معلوم نیست به کجا و بر اساس چه اصل و 
مبنایی این کار صورت گرفته است، در واقع همان 
قدر که برخی از واردات میلیاردی به ایران عجیب و 
غریب است آمار صادرات نیز گاهی تعجب برانگیز 
می شود مانند آنچه در مورد صادرات آب معدنی، 
خاک، هندوانه و خربزه و حتــی گوجه فرنگی در 
ماه های اخیر مخابره شــد؛ محصوالتی که تولید 
و صادرات آنها نه توجیه اقتصادی دارد و نه چشــم 
انداز بازاریابی، تنها ردی از دالل بازی و بی تدبیری 

مدیران ملی کشور را نشان می دهد.
 این مسئله در حالی است که بر اساس سند راهبرد 
توسعه صادرات ایران که در ســال 89 به تصویب 
رسیده است ، ایران باید در یک چشم انداز بیست 
ساله نسبت به افزایش سهم اقتصادی خود در دنیا 
به اقتصاد تنوع بخشــیده و روابط اقتصادی خود را 
به خصوص با کشورهای همسایه ارتقا دهد. عالوه بر 
سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، 
سیاست های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی نیز در چندین 
بند ازجمله بند )۱0( بر برنامه ریزی برای تولید ملی 
متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای 

جدید و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها 
به ویژه با کشــورهای منطقه تاکید کرده است؛ اما 
همچنان در عرصه های صادراتی بیشتر ادعا وجود 

دارد تا عمل.
صادرات غیر نفتی یا شبه نفتی

افزایش صادرات غیر نفتی در ســال های اخیر به 
نوعی پز اقتصادی و آماری دولت ها تبدیل شــده 
است. در سال 8۶ بود که دولت نهم برای نخستین 
بار با بدعت گذاری، آمار میعانات گازی را به سرجمع 
صادرات غیرنفتی اضافه کرد؛ البته سازمان توسعه 
تجارت، متولی و سیاســت گذار و هدایتگر حوزه 
تجارت خارجی تالش کرد تا این بدعت را  مدیریت 
کند؛ به گونه ای که در اعالم آمار صادرات غیرنفتی، 
ردیف میعانات گازی را به صــورت جداگانه اعالم 

می کرد. 
دولت روحانی نیز به همان راه رفــت و البته با این 
حساب و کتاب دو ســالی تراز تجاری ایران مثبت 
اعالم شــد؛ اما در عمل تنها نفت با اندکی تغییرات 
آمار ها را باال و پایین می کند. عالوه بر این ســهم 
بخش خصوصی نیز در این آمار بسیار اندک است 
مســئله ای که نگرانی ها را از آینده صادراتی ایران 

بیشتر کرده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی 
گمرک ایران ، در میان بیست قلم کاالهای صادراتی 
عمده ایران، هیچ کاالی صادراتی صنعتی یا حتی 
سنتی هم به نحو چشــمگیری به چشم نمی خورد 
و شــاید اگر فرآورده های نفتی که تنها یک پله از 
مواد خام فاصله گرفته و هیچ گاه هم جزو آمارهای 
صادرات غیرنفتی به شــمار نمی آمدند، از این آمار 
حذف شود، آنگاه کاالهای صادراتی ایران، ارزآوری 
چندان مطلوبی برای کشور نخواهند داشت و البته 
با شــرایط ارزی جدیدی که دولت وضع کرده هم 
حال و روز صادرکنندگان چندان خوش نیســت. 
صادرات مواد معدنی، صنعتی و... به دلیل باال بودن 
هزینه های تولید و گرانی مواد اولیه نه تنها هزینه 
های تولید را افزایش داده بلکه الزام شــرکت ها به 
وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما 
 نیز عمال تیــر خالص به صادرات غیــر نفتی ایران

 است.
فرصت سوزی صادرات در بازار همسایه ها
بیشــترین میزان صادرات ایران در سال های اخیر 
به کشورهای همســایه اســت. عراق، افغانستان 
و پاکســتان مهم ترین مشــتریان کاالهای ایرانی 

هستند. ســهم باالی بازار این کشورها از کاالهای 
ایرانی البته بیشــتر از آنکه به دلیل تدبیر دولت و 
تسهیل موانع صادراتی باشد، مدیون تمایل تجار و 
بازارهای غیر رسمی به شکل گیری این صادرات و 
فعالیت های خوب بخش خصوصی در کشورهایی 
مانند عراق اســت و در مقابل آنچه دولت بر ســر 
صادرکنندگان آورده تنها سخت تر کردن دستیابی 
آنها به بازارهای صادراتی است مانند آنچه در مورد 
صادرات کاشــی و ســرامیک به عراق اتفاق افتاده 
است. اخیرا رییس انجمن کاشی و سرامیک از توقف 
صادرات به ٣ کشور عراق، افغانستان و پاکستان به 
دلیل بخشــنامه جدید دولت مبنی بر بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خبر داده، این مســئله در حالی 
است که در ســال های اخیر بازارهای این کشورها 
به دلیل استقبال باالی خرید های نقدی و خوب از 
صنایع کاشی ایران عمال موجب توسعه این صنعت 
در داخل و رونق آن شده بودند و حاال معلوم نیست 
با بسته شــدن راه این صادرات چگونه باید هزینه 
سرمایه گذاران در این بخش به آنها بازگردد. ضمن 
اینکه به گفته فعاالن این صنف، با کم شدن صادرات 
ایران به عراق و افغانســتان این بازارها به سرعت 
توسط کشــورهایی مانند چین و ترکیه جایگزین 
می شود. عالوه بر این حتی در بازارهایی که فرصت 
حضور با صادرات مواد خام کشــاورزی و با ارزش 
افزوده باال مانند مواد پیش ساخته و ... وجود دارد 
هم عمال ایران نتوانسته است موفق عمل کند. ایران 
نه تنها بازنده بازار بزرگ  ۲5میلیارد دالری قطر شد 
بلکه به رغم حمایت های سیاسی ایران از سران قطر 
اما در عرصه اقتصادی، رقابت را به کشورهایی مانند 

روسیه و ترکیه واگذار کرد.
 نگاهی به اقالم وارداتی قطری ها در ســال ۲0۱۷ 
نشان می دهد که با قطع و کاهش مبادالت اقتصادی 
بین این کشور و چهار کشــور عربی، بازار کاالیی 
بسیار گســترده ای در این کشــور ایجاد شده که 
عمدتا شــامل آن دســته از کاالهایی هستند که 
برای ایران نیز این کاالها جزو مزیت های صادراتی 
اســت؛ اما در سال گذشته ســهم ایران از بازار ۲5 
میلیــارد دالری واردات قطر، فقــط ۲۴8 میلیون 
دالر اســت که این میزان کمتر از یک درصد نیاز 
وارداتی قطر اســت. نکته قابل تامل این اســت که 
اغلب این اقــالم وارداتــی از چهار کشــور فوق، 
 همگی جزو مزیت نســبی صــادرات ایــران نیز 

هستند.

استراتژی مبتنی بر داللی!
 وقتی فرصت های صادراتی ایران از دست می روند ؛

وزیر راه و شهرسازی که در هفته های اخیر جزو خبرســازترین اعضای کابینه دولت دوازدهم بوده و شایعه هایی 
درباره استیضاح یا استعفای وی به طور متناوب مطرح می شد، متن استعفای خود را منتشر کرد تا رسما از سمت 
خود خداحافظی کند؛ البته اســتعفایی که متعلق به یک ماه و نیم قبل است و هنوز رییس جمهور واکنشی به آن 
نشان نداده است.در این خصوص سید قاسم بی نیاز، مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت وگو 
با ایسنا ضمن تایید استعفای آخوندی، تصریح کرد: متن استعفا تقدیم رییس جمهوری شده و تصمیم نهایی در 

این رابطه با رییس جمهور است.

پایان ماجرای 
خداحافظی یک وزیر 

با کابینه روحانی

ینه
کاب

  عکس روز

 فروش تکه ای از ماه به قیمت ۶۰۰ هزار دالر!

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان:
4700 شرکت تعاونی در اصفهان غیر فعال هستند

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت : اکنون از مجموع هشت هزار شرکت تعاونی 
دارای مجوز این استان حدود چهار هزار و ۷00 واحد غیرفعال هستند.علیرضا تیغ ساز، موازی کاری را از 
جمله مشکالت شرکت های تعاونی برشمرد و افزود : در زمان حاضر سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای شرکت های تعاونی مجوز صادر می کنند که هر یک از این 
شرکت ها فعالیت مشترکی را دنبال می نمایند. وی اظهارداشت : باید تمام شرکت های تعاونی مجوزشان 
را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت و فعالیت شان از سوی این وزارتخانه رصد شود. وی ادامه داد : 
اگرچه قانون بر واگذاری ۲5 درصد فعالیت اقتصادی کشور تاکید دارد، ولی این شرکت ها نتوانستند به دلیل 
مشکالت موجود نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند. مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
با بیان اینکه این استان ســه هزار و ٣00 تعاونی فعال دارد، تصریح کرد : بیش از 800 هزار نفر در استان از 
خدمات تعاونی ها در بخش های تولیدی، خدمات و توزیع بهره مند می شوند. وی با بیان این که در ۶ ماهه 
اول سال جاری، ۷۴ شرکت تعاونی در استان تشکیل شد، افزود : سه هزار و 580 اصفهانی در این مدت عضو 
شرکت های تعاونی شدند. به گفته وی، استان اصفهان در شــش ماهه اول امسال توانست رتبه دوم تعداد 
اعضای تعاونی های تشکیل شده در کشور را کسب کند. وی با اشاره به این که ۱۱ درصد اعضای تعاونی های 
کل کشور در شش ماهه اول سال مربوط به اصفهان هستند، گفت : اصفهان پس از استان کرمان در رتبه دوم 
کشوری قرار دارد که برای یکهزار و 85۴ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. تیغ ساز ادامه داد : بیشترین 
تعاونی ها در شهرستان های اصفهان، کاشان و نجف آباد فعالیت دارند. وی با بیان اینکه اولویت وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در سال 9۷ رفع نیازهای شرکت های تعاونی از طریق تشکیل شرکت های تعاونی تامین 
نیاز است، گفت : استان اصفهان با تشکیل سه تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان رتبه اول کشور را به خود 
اختصاص داده و توانسته ۲0 درصد از کل تعاونی های تامین نیاز تولیدکنندگان کشور را تشکیل دهد. 

یک تکه 5.5 کیلوگرمی از شهاب ســنگ ماه که سال گذشــته روی زمین فرود آمده بود، در 
حراجی به قیمت ۶۱۲500 دالر فروخته شد.این صخره در حقیقت یک شهاب سنگ ماه بود 
و به قیمت ۶۱۲500 دالر در حراجی فروخته شــد. تکه سنگ مذکور متشکل از ۶ بخش است 
که مانند قطعات یک پازل کنار هم قرار می گیرند و یک ســال قبل در منطقه ای دورافتاده در 

موریتانی)واقع در شمال آفریقا( کشف شد.

مدیرعامل مجمع بازنشستگان استان:
در پرداخت حقوق بازنشستگان اصفهان تاخیر نداشته ایم

مدیرعامل مجمع بازنشستگان استان اصفهان گفت: تاکنون در پرداخت حقوق بازنشستگان اصفهانی تاخیر 
نداشــته و حتی معوقات آن را پیش از موعد مقرر پرداخت کرده ایم.منوچهر افتخار درباره وضعیت پرداخت 
حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: متاسفانه خبرهای نادرستی درباره وضعیت نامطلوب مجمع 
بازنشستگان استان اصفهان منتشر می شود، اما تاکنون در پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر مواجه نبوده ایم 
و حتی این معوقات را پیش از موعد مقرر پرداخت کرده ایم.مدیرعامل مجمع بازنشســتگان استان اصفهان 
افزود: در سفر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور به اصفهان نشستی با حضور ٣٣ نفر از رؤسای کانون های 
بازنشستگی کشوری و نماینده کانون نیروهای مسلح و تامین اجتماعی در استانداری اصفهان و همچنین تعدادی 
از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی برگزار و سپس ساخت پروژه خانه امید کلنگ زنی شد. 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
مهم ترین اصل برای تولید، تسهیالت بانکی است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: یکی از مهم ترین موارد مورد نیاز برای تولید ،تســهیالت بانکی اســت که این 
تسهیالت باید به موقع، ارزان و در دسترس باشد.عبدالوهاب سهل آبادی بابیان اینکه یکی از مشکالت ما مشکالت 
بانکی اســت، اظهارکرد: یکی از مهم ترین موارد مورد نیاز برای تولید، تسهیالت بانکی است که این تسهیالت باید 
به موقع، ارزان و در دسترس باشد؛ تسهیالتی که تولیدکنندگان مانند کشورهای اروپایی به راحتی بتوانند با آن کار 
ایجاد کنند. رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ما در این تسهیالت دچار مشکل هستیم و تسهیالت برایمان گران 
است.وی با اشاره به اینکه تامین وثایق مورد تایید بانک ها بسیار سخت است، افزود: بانک ها محل کارخانه های ما را 
تقریبا به عنوان رهن برنمی دارند و کار معدن را اصال تایید نمی کنند.سهل آبادی بیان کرد: امیدواریم که این مشکالت 

حل شود و با قوانین جدید ما از این بهره های مرکب در این مشکالت نجات پیدا کنیم.

با استفاده از نرم افزار آنی قرون 
بدون نیــاز به نصــب هرگونه 
نرم افزاری می توانید به صورت 
رایگان آخرین قیمت بیش از ۳۰ 
ارز رایج دنیا )شامل دالر، یورو، 
پوند، درهم، لیر، یوان، ین(، انواع 
سکه طال )تمام، نیم، ربع و ...( و 
رمزارزهای رایج در بازار مانند 
Bitcoin( و اتریوم  بیت کوین )
)Ethereum( را مشاهده کنید.

قرون

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
7/521 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1-  راي شــماره 139760302027003608 مورخ 1397/04/05 امیرحسین حسیني 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 2332 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283690012 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/65 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2-  راي شــماره 139760302027005110 مورخ 1397/05/14 مهین یزدخواســتی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1006 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287683665 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 197/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالمحود و حسین زارعی گیشیری.
3-  راي شماره 139760302027002564 مورخ 1397/03/06 محمدرضا صادقی فرزند 
کرامت اله بشماره شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291528318 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از 
اصلي 5916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/11 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین رعیتی .
4-  راي شماره 139760302027002563 مورخ 1397/03/06 نجفقلی صادقی فرزند 
همت علي بشماره شناسنامه 12 صادره از لردگان بشماره ملي 4669568574 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از 
اصلي 5916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/11 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین رعیتی .
5-  راي شماره 139760302027003386 مورخ 1397/03/29 حسین منتظري شاتوري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659825631 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12534 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 68/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي ایران بنکدارپور .
6-  راي شــماره 139760302027004802 مورخ 1397/05/07 عباســعلي رحماني 
خوراســگاني فرزند قربانعلي بشــماره شناســنامه 77 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291246797 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6066 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177/16 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
7-  راي شــماره 139760302027005299 مــورخ 1397/06/06 علی اکبر کریمی 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 37067 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282298070 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
8-  راي شماره 139760302027003588 مورخ 1397/04/04 اسمعیل زمانی سلیمی 
فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283921766 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11517 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 93/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9-  راي شــماره 139760302027004452 مــورخ 1397/04/30 عباســعلي حبیب 
الهي خوراســگاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 116 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284071103 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9499 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 154/31 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
10-  راي شــماره 139760302027004816 مــورخ 1397/05/07 حمیدرضا نظري 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1074 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291492240 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب فزوه فرزند حاج محمد حسن.
11-  راي شــماره 139760302027005300 مــورخ 1397/06/06 محمدعلــی 
عابدینی پزوه فرزند زین العابدین بشــماره شناسنامه 171 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291207937 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
169 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/8 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی عابدینی و رسول طباطبائی.

12-  راي شــماره 139760302027005247 مــورخ 1397/05/21 علیرضا مهتري 
خوراسگاني فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 1423 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291495738 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 5920 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13-  راي شــماره 139760302027005251 مــورخ 1397/05/21 زهــرا خاکیــار 
خوراسگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 1120 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293376396 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 5920 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14-  راي شــماره 139760302027003350 مورخ 1397/03/29 احمد قاسمي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291342338 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 209/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی اکبر نیلفروشان دردشتی فرزند عبدالحسین.
15-  راي شــماره 139760302027004104 مورخ 1397/04/23 محمد اشجع فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 973 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286500931 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 219/65 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16-  راي شــماره 139760302027003603 مــورخ 1397/04/05  زهره دانشــمند 
خوراســگاني  فرزند حسین بشــماره شناســنامه 8252 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283784300 در پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 210/65 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17-  راي شماره 139560302027010040 مورخ 1395/08/10 محمدرضا سروشیان 
ورنوسفادراني فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 235 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1141079501 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18-  راي شــماره 139560302027010037 مــورخ 1395/08/10 فرشــته گزي 
ورنوسفادراني فرزند عباس بشماره شناســنامه 2214 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 
1141259273 در یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19-  راي شــماره 139560302027010049 مــورخ 1395/08/10 زهره ســرائیان 
ورنوســفادراني فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه 645 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1141106061 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20-  راي شماره 139560302027010046 مورخ 1395/08/10 حمیدرضا سروشیان 
ورنوسفادراني فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 12806 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1140504258 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21-  راي شــماره 139560302027010052 مورخ 1395/08/10 محمود سروشیان 
ورنوسفادراني فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2876 صادره از خمیني شهر بشماره 
ملي 1141164541 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22-  راي شــماره 139560302027010043 مــورخ 1395/08/10 معصومه کریمي 
ســودرجاني فرزند بهرام بشــماره شناســنامه 60 صــادره از فالورجان بشــماره ملي 
1110883943 در یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23-  راي شــماره 139760302027003387 مــورخ 1397/03/29 علیرضا منتظري 
شاتوري فرزند عباســقلي بشــماره شناســنامه 853 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 
5659235522 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 12534 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 68/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ایران بنکدارپور .
24-  راي شــماره 139760302027003904 مورخ 1397/04/19 ســیف اله فرقانی 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 296 صادره از خمینی شهر بشماره ملي 1141040591 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162/80 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25-  راي شــماره 139760302027005859 مــورخ 1397/06/20 فاطمه اســدی 
هفدانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291684107 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 25/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي معصومه کشاورز .
26-  راي شماره 139760302027004498 مورخ 1397/04/30 اکبر اسحاقیان ریزي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1061 صادره از لنجان بشــماره ملي 1170625266 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9973 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 68/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی اتحادی ابری و فاطمه اتحادی ابری .
27-  راي شــماره 139760302027005907 مورخ 1397/06/24 محسن ریاحی راد 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1515 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286837235 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 214/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28-  راي شماره 139760302027005503 مورخ 1397/06/14 حسین فروغي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 130 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291298381 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13049 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 168/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سید مهدی صالحی ابری.
29-  راي شماره 139760302027005234 مورخ 1397/05/21 رضا فقاني پور فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 252 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649969 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9514 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 133 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي امیر 

منصور و پروین و سیمین دخت و میترا و سمانه و موید سالمی و  بتول تمدن.
30-  راي شماره 139760302027003791 مورخ 1397/04/12 رضا کردآبادی  فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270023705 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10279 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/93 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمرضا شهبازی .
31-  راي شــماره 139760302027005227 مورخ 1397/05/21 حمیدرضا غالمي 
قراتپه فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288746105 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/33 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سیدصادق شاه زیدی فرزند سید حسین .
32-  راي شماره 139760302027005332 مورخ 1397/06/06 موسسه خیریه دارالشفا 
امامزاده ابوالعباس خوراســگان  بشماره ثبت 1263  بشناســه ملي 10260176705 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5268 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 787 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33-  راي شماره 139760302027005806 مورخ 1397/06/19 اقدس کریمي ارزناني 
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291672028 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 430/30 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي روشنک نادریان .
34-  راي شــماره 139760302027005273 مورخ 1397/06/03 زهرا باقری فرزند 
یداله  بشماره شناسنامه 2099 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288127596 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 10279 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی مستوفی زاده.
35-  راي شــماره 139760302027004495 مورخ 1397/04/30 زهرا علیقلي فرزند 
خانعلي بشماره شناسنامه 126 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289263620 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-4-5 فرعي از اصلي 7741 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/42 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36-  راي شــماره 139760302027004066 مــورخ 1397/04/23 رســول عزیزي 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 4859 صادره از اصفهان بشماره ملي 5658886287 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1775 فرعي از 
اصلي 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37-  راي شماره 139760302027003632 مورخ 1397/04/05 رضا خواجوئی فرزند 

غالمحسن بشماره شناسنامه 5 صادره از بردسیر بشماره ملي 3179655356 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 147 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38-  راي شماره 139760302027004472 مورخ 1397/04/30 طاهره منصوري حبیب 
آبادي فرزند علی بشماره شناسنامه 2597 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287035388 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 132/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله زارعی هفدانی فرزند رحمت اله.
39-  راي شماره 139760302027005319 مورخ 1397/06/06 غالمرضا نصرت پناه 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 2703 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286766265 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3775 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/17 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
40-  راي شماره 139760302027005320 مورخ 1397/06/06 فرزانه ولي فرزند تقي 
بشماره شناسنامه 66244 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281760536 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3775 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/17 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
41-  راي شماره 139760302027002981 مورخ 1397/03/20 حاجیه خانم نوروزي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 844 صادره از الیگودرز بشماره ملي 4849296076 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2121 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عزیزا.. زارعی. 
42-  راي شماره 139760302027005294 مورخ 1397/06/05 سعید کاظمی چریانی 
فرزند اصغر بشــماره شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284274640 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13156 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 168/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خدیجه سلطان فروغی ابری .
43-  راي شــماره 139760302027005450 مورخ 1397/06/12 صدیقه فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 8593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787751 
در 152/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44-  راي شماره 139760302027005451 مورخ 1397/06/12 زهرا فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 11139 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812991 در 
96/5 سهم مشــاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
45-  راي شماره 139760302027005454 مورخ 1397/06/12 بتول فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 8592 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787733 در 42 
سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
46-  راي شماره 139760302027005457 مورخ 1397/06/13 زهره فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 12964 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283831449 در 42 
سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
47-  راي شماره 139760302027005458 مورخ 1397/06/13 مریم فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 1836 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291546316 در 96/5 
سهم مشاع از 1040 سهم  ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
48-  راي شــماره 139760302027005464 مورخ 1397/06/13 مرضیه فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 16028 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283862271 
در 96/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
49-  راي شماره 139760302027005468 مورخ 1397/06/13 رسول فغاني پور فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291456317 در 271 
سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50-  راي شــماره 139760302027005244 مــورخ 1397/05/21  نرگس رحیمي 
دشــتلوئي فرزند حســن بشــماره شناســنامه 38837 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282315821 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

181/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51-  راي شــماره 139760302027005245 مورخ 1397/05/21 سید حسین نقوي 
الحســیني فرزند میرزا نعمت اله بشــماره شناســنامه 29 صادره از نطنز بشــماره ملي 
1239806752 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

181/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52-  راي شماره 139760302027005472 مورخ 1397/06/13 زهرا فغاني پور فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1894 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291628657 در 
64/5 سهم مشــاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
53-  راي شــماره 139760302027005452 مــورخ 1397/06/12 فاطمه جیحاني 
نژاد خوراســگاني فرزند حسن بشماره شناســنامه 6502 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283766787 در 17/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1040 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54-  راي شــماره 139760302027005453 مــورخ 1397/06/12 مهري فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11140 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812983 
در 96/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
55-  راي شــماره 139760302027005470 مورخ 1397/06/13 اســماء فغاني پور 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1895 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291628665 
در 64/5 سهم مشاع از 1040 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6507 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1040 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
56-  راي شماره 139760302027005177 مورخ 1397/05/16 اصغر طغیانیان فرزند 

براتعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291689370 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7039 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 217/64 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین اسمعیلی خوراسگانی.
57-  راي شــماره 139760302027003802 مــورخ 1397/04/12 ابراهیم نجاري 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284138364 در 
ششدانگ یکباب قسمتی از یک باب خانه جهت الحاق  احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/50 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی زارع شریف .
58-  راي شــماره 139760302027005337 مورخ 1397/06/07 علی برومندگزی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 11578 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292508132 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 196 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 98 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی اکبر قصاب.
59-  راي شماره 139760302027005268 مورخ 1397/06/03 غالمحسین قیصري 
حسن آبادي  فرزند محمد علي  بشماره شناسنامه 59 صادره از حسن آباد جرقویه بشماره 
ملي 5649821607 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/23 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
60-  راي شــماره 139760302027005424 مورخ 1397/06/12 حســین چنگاني 
خوراسگاني فرزند علي بشماره شناسنامه 38 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291280782 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15243 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61-  راي شماره 139760302027003831 مورخ 1397/04/14 علي اکبر شیري دزکي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1252 صادره از نقنه بشماره ملي 4650222540 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12197 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
62-  راي شــماره 139760302027003830 مورخ 1397/04/14 صغری بیگم عمرو 
آبادی فرزند یداله بشماره شناســنامه 105 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209635501 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
63-  راي شــماره 139760302027004443 مورخ 1397/04/30 مرتضي مشایخي 
خوراســگاني فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 150 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291368744 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/8 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
64-  راي شماره 139760302027003103 مورخ 1397/03/24 ایرج رنجبر فرزند علي 
اکبر بشماره شناســنامه 455 صادره از لردگان بشماره ملي 4668774634 در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5701 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 152/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس زمانیان خوراسگانی.
65-  راي شماره 139760302027003353 مورخ 1397/03/29 سید محمد هاشمي 
فشارکي فرزند سید علي بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270146475 
در ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 311/50 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
66-  راي شــماره 139760302027004881 مــورخ 1397/05/08 حســین نادعلي 
جلوخانــي فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 1500 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287652654 در ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
67-  راي شماره 139760302027005431 مورخ 1397/06/12 احمد خداداده فرزند 
علي بشماره شناسنامه 1530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283990873 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 252/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی خداداده کردآبادی فرزند قدیر علی.
68-  راي شــماره 139760302027005243 مورخ 1397/05/21 علیرضا حســین 
زاده زري باف فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 2565 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283533405 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 275/65 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

69-  راي شــماره 139760302027004825 مورخ 1397/05/07 محســن مالکي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 505 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291557131 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1036/46 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
70-  راي شــماره 139760302027004827 مــورخ 1397/05/07 علیرضــا امیني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 381 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291531701 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2016/17 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
71-  راي شــماره 139760302027004824 مــورخ 1397/05/07 ایــوب امینــي 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 205 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291578668 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1036/46 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
72-  راي شــماره 139760302027004826 مــورخ 1397/05/07 حســین امیني 
خوراســگاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1978 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291501290 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 16 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2016/17 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین امینی خوراسگانی.
73-  راي شــماره 139760302027005060 مورخ 1397/05/13 سید عبدالحسین 
آب لشکری فرزند ســید حسینعلي بشماره شناســنامه 818 صادره از آبادان بشماره ملي 
1817633325 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/81 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
74-  راي شماره 139760302027005857 مورخ 1397/06/20 حبیب یارعلي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 98 صادره از آباده بشــماره ملي 2411323212 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/29

م الف: 262123  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
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مفاد آراء
7/522 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

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

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

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027009821 مــورخ 1396/09/08 شــهناز عابــدي 
پایین دروازه فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه 1836 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286587905 در 9 حبه و نه - چهاردهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139660302027009823 مورخ 1396/09/08 صغري عابدي پائین 
دروازه فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291674381 
در 9 حبه و نه - چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 49 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

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

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

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

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

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

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

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

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

از مالک رسمي بانو ایران شهید اول فرزند حاج اسداله.
14- راي شــماره 139760302027002921 مورخ 1397/03/19 اصغر عمادي فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287907342 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

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

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

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

خریداري طي سند رسمي.

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

رسمي عبدالرحیم کشاورز.
19- راي شــماره 139760302027003388 مــورخ 1397/03/29 مرتضي رمضاني 
سواردزي فرزند حسین بشماره شناسنامه 80 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283933675 
در ششدانگ یکباب کارگاه آهنگری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

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

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

خوراسگانی .
22- راي شــماره 139760302027004109 مورخ 1397/04/23 حمیده صادق زاده  
فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 50 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129756071 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 208/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139760302027004111 مورخ 1397/04/23 حســن رضائیان 
شاهزاده علي اکبري  فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1199509841 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/38 مترمربع. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

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

مساحت 254/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027004898 مورخ 1397/05/08 صفاء حریري نصر 
فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1273809335 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13 فرعي از اصلي 

43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027004904 مورخ 1397/05/08 فاطمه نادری فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 1735 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283584697 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي از 
اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
39- راي شــماره 139760302027004906 مورخ 1397/05/08 عباســعلي دهقان 
پورامنیه فرزند حسین بشماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284163113 
در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8 فرعي از اصلــي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 241/5 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139760302027004976 مــورخ 1397/05/09 طاهــره نعمت 
الهي سرمور فرزند درویش بشــماره شناســنامه 57896 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281675695 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
258 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/61 مترمربع. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمي حسین براتی ارداجی .
55- راي شــماره 139760302027006747 مورخ 1397/07/19 شهال دانیالی فرزند 
سیدعبداله بشماره شناســنامه 2456 صادره از آبادان  بشــماره ملي 1818891611 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11845 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 125/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

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

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

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

رسمي احمد آبشاهی .
59- راي شــماره 139760302027006767 مورخ 1397/07/19 علیرضا طائی فرزند 
محمدرضا بشــماره شناســنامه 107 صادره از سمیرم بشــماره ملي 1209616483 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 222/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/14

م الف: 272702 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
فقدان سند مالکیت

7/523  چون آقای آزاد دهقان فرزند کهراد  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 336 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 1/779 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
شماره چاپی 285409 در دفتر الکترونیک 57 صفحه 566 به نام نامبرده سابقه  ثبت و  سند 
صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن 
و وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 272133 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/524 کالسه پرونده: 970079 شماره دادنامه: 9709976795900358 مرجع رسیدگی 
کننده: شــعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد ناصر ایزدی به نشانی 
اصفهان شاهپور جدید خ مشیرالدوله جنب بانک تجارت فروشگاه فارس یدک، خوانده: 
سید موسی ابطحی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، به تاریخ 97/4/26 شعبه 
29 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، مفتوح است با مالحظه 
اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوای آقای محمد ناصر ایزدی به طرفیت آقای سید موسی ابطحی 
به خواســته مطالبه مبلغ چهل و یک میلیون و پانصد هزار ریال موضوع 4 فقره چک به 
شماره های 168607-97/2/16 به مبلغ 14/000/000 و 017721-96/6/25 به مبلغ 
6/510/000 ریال و 017732-96/5/25 به مبلغ 4/650/000 ریال و 96/2/10-017744 
به مبلغ 16/500/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مستندا به مواد 198-519-515-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها )بشــرح فوق( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از اتمام مدت مذکور 
 ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 263476 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)329 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

7/533 شماره: 970720671779456 ، تاریخ: 1397/07/18 خانم فاطمه حاجی کریمی 
خوزانی فرزند سیف اله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت دویست و ده سهم  مشاع از دویست و شصت و دو 
سهم  شش ذانگ قطعه زمین  مزروعی پالک شــماره 570 فرعی از)115( اصلی  واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 375 صفحه  به 149  به شماره ثبت 
)82385( امالک به نام ایشان ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
158193 مورخ 8 تیر ماه 1384 دفتر خانه 73 خمینی شهر تمامی یصد و پنج سهم مشاع 
از دویست و ده سهم مشــاع را به غیر انتقال داده است و اظهار داشــته است اند که سند 
مالکیتشان در اثر جابجائی مفقود شده است . م معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد.  م الف: 267132 نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )266 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

7/534  آقای هوشنگ توازهی  دارای شناسنامه شماره 181 به شرح دادخواست به کالسه  
335/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد توازهی  به شناسنامه 2971 در تاریخ 1397/6/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج فرزند پسر به نام های 1- علیرضا 
توازهی، ش.ش 48، 2- هوشــنگ توازهی، ش.ش 181، 3- حسین توازهی، ش.ش 6، 
4- قدرت اله توازهی، ش.ش 5، 5- ابراهیــم توازهی، ش.ش 88 و دو فرزند دختر به نام 
های 1- نرگس خاتون توازهــی، ش.ش 184، 2- پوران توازهی، ش.ش 21 و به غیر از 
نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 272822شعبه اول حقوقی  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)173 کلمه، 2 کادر(
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 مسی می خواهد »پوگبا« 
در بارسلونا بازی کند

بازیکنان حاضر در رختکن تیم فوتبال بارسلونا 
دوست دارند پل پوگبا، 
فرانسوی  ســتاره 
 ، یتد نا یو منچستر
تیم شــان  بــه 
ملحــق شــود و 
یکی از کســانی که 
بیــش از بقیه چنین 
درخواستی دارد، لیونل مســی است. روزنامه 
انگلیسی دیلی میل مدعی شده نزدیکان مسی 
از عالقه او برای حضور پوگبا در تیم شان گفته 
است. این در حالی اســت که آینده پل پوگبا 
به خاطــر ناتوانی در برآورده کــردن توقعات 
و همچنین مشــکالتی کــه برای او بــا ژوزه 
مورینیو پیــش آمده در هالــه ای از ابهام قرار 
دارد و مطبوعات هر روز این بازیکن را به تیمی 
جدید نســبت می دهند. در آخرین گزارشات 
آمده بازیکنانی مانند مســی، پیکه، اومتیتی و 
همچنین سرمربی این تیم »ارنستو والورده« 
دوست دارند پوگبا را در تیم شان داشته باشند 
و این موضوع را با ســران باشــگاه و مسئوالن 

استعدادیابی در میان گذاشته اند.

 دعوت بازیکن ۴۱ ساله 
به تیم ملی عربستان!

 تیم ملی فوتبال عربســتان بایــد هفته آتی 
در دو دیدار دوســتانه 
تیم هــای  بــر  برا
برزیــل و عراق به 
میدان برود. خوان 
آنتونیو پیتســی 
سرمربی عربستان، 
بــرای ایــن دیــدار 

ن  یکنا ز مورد نظر خودش را انتخاب کرده با
است که نام حسین عبدالغنی ۴۱ ساله نیز در 
آن دیده می شود. این مدافع با ۱۳۴ بازی ملی 
یکی از ســتارگان تیم ملی عربستان در زمان 
حضور ستارگانی چون علی دایی، کریم باقری، 
مهدوی کیا و کریمی به شمار می رفت و یکی از 
باتجربه ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال آسیا 
محسوب می شــود.معلوم نیست او برای بازی 
خداحافظی به تیم ملی عربستان دعوت شده یا 
با این سن و سال توانسته نظر سرمربی تیم ملی 
را برای حضور در ترکیب ثابت به دست بیاورد.

 واکنش جالب »بنزما«
 به اتهام آدم ربایی

کریم بنزمای فرانسوی، ستاره رئال مادرید اتهامات 
مبنی بر آدم ربایی مدیر 
برنامه ســابق خود را 
رد کــرد. به تازگی  
اخبــاری مبنی بر 
دست داشتن کریم 
بنزما، ستاره ۳0 ساله 
رئال مادرید در جریان 
یک آدم ربایــی به خاطر طلب 50 هــزار یورویی 
منتشر شد و لئو ده سوزا به دلیل این رفتار و برخورد 
خشونت بار افراد وابسته به بنزما به زعم او، به پلیس 
شکایت کرده اســت که این شــایعات با واکنش 
مهاجم رئــال مادرید مواجه شــد. بنزما با حالت 
تمســخر به این شــایعات در صفحه رسمی خود 
نوشت: »یک نفر مرتبط با بنزما، بازوی لئو ده سوزا 
را گرفته و این آدم ربایی است. ده سوزا مورد ضرب 
و شتم قرار گرفته و او ادعا می کند بنزما نیز در این 

رابطه نقش داشته است.«

وریا غفوری ،گلزن ترین مدافع لیگ

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سایت »grenzecho« بلژیک خبر داد که احتمال دارد مرتضی پورعلی 
گنجی، مدافع ایرانی یوپن به خاطر مصدومیت  به مدت 6 هفته از میادین 
دور باشد. پورعلی گنجی اردوی اخیر تیم ملی برای بازی دوستانه با تیم 
ملی بولیوی را هم از دســت داده بود و با عصا به تماشای تمرینات تیم 
ملی می رفت. او با همین عصا هم در بــازی با بولیوی روی نیمکت تیم 

ملی نشسته بود!

دوری 6 هفته ای  پورعلی گنجی از میادین 

حســن الهیدوس، ملی پوش و ســتاره الســد قطــر گفت: در 08
بازی رفــت در دوحــه خوب ظاهــر نشــدیم؛ امــا می توانیم 
ســطح فنی واقعی خود را برای بازی برگشــت با پرســپولیس 
در ورزشــگاه آزادی تهــران بــه نمایــش بگذاریــم و بــا 
 بلیــت صعــود بــه فینــال لیــگ قهرمانان آســیا بــه دوحه

 بازگردیم.

با بلیت فینال به دوحه برمی گردیم
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 مربیان تیم ملی را به تختی
 راه ندادند!

 درحالی که انتقادات زیادی از عدم حضور اعضای 
کادرفنی تیم ملی در بازی های لیگ صورت می 
گیرد، این بار مــارکار آقاجانیــان و همراهانش 
به نمایندگی از کادر فنی تیم ملی به ورزشــگاه 
تختی رفته بودند تا بازی استقالل و سایپا را که 
تعداد زیادی از ملی پوشان این روزهای اردوهای 
کارلوس کی روش در آنهــا حضور دارند، ببینند.

جلوی ورودی ورزشگاه اما نیروهای امنیت بازی 
که با گارد همیشگی ورزشــگاه آزادی متفاوت 
بودند، اجــازه ورود به این گــروه را ندادند و این 
طور که شــاهدان عینی و نماینده وزارت ورزش 
در ورزشگاه هم به آن اشاره داشت، آقاجانیان به 
دلیل برخورد کمی تند این دوستان زحمتکش 
که مســئولیت امنیت بازی را بر عهده داشتند، 

برمی گردد و از تماشای بازی منصرف می شود!

در حاشیه

در لیگ برتر هندبال آقایان و بانوان رقم خورد؛
عملکرد متوسط نمایندگان 

هندبال استان اصفهان در لیگ
هفته دوم لیگ برتر هندبال آقایان روز جمعه 27 
مهر ماه با دو دیدار پیگیری شــد که در اصفهان 
تیم سپاهان توانســت نفت و گاز گچساران را با 
نتیجــه 2۴ بر ۱8 شکســت دهد.نیروی زمینی 
کازرون نیز توانست مقابل ســربداران سبزوار با 
نتیجه 28 بــر 2۴ به پیروزی برســد. دیدار بین 
دو تیم فراز بام خائیز دهدشــت و اراک به علت  
عدم حضور تیم اراک در ســالن برگزار نشد.در 
دیدارهای روز پنجشــنبه نیز هدایت نجف آباد 
با نتیجه 2۳ بر 2۴ مقابــل میهمان خود زاگرس 
اسالم شکســت خورد و مس کرمان نیز با نتیجه 
2۳ بر 22 برابر ذوب آهن اصفهان به برتری رسید.

در جدول رده بندی ایــن رقابت ها فوالد مبارکه 
ســپاهان در رده پنجم، هدایت نجف آباد در رده 
هفتــم و ذوب آهن اصفهان در قعــر جدول قرار 
دارند.در هفته پنجم لیگ برتــر، هندبال بانوان 
نیز با شکست فوالد مبارکه ســپاهان و پیروزی 
ذوب آهن دنبال شــد که تیم ســپاهان با نتیجه 
۳۱ بر ۱6 برابر تاسیسات دریایی شکست خورد 
و ذوب آهن با نتیجه ۳0 بر 25 از سد پتروآموت 
پوریا بوشهر گذشت.شــهید چمران الرستان با 
نتیجه ۳۳ بر ۱۳ هیئت هندبال البرز را شکست 
داد و با این نتایج تیم های ســپاهان و ذوب آهن 
با ۴ امتیاز در رده های چهــارم و پنجم لیگ برتر 

قرار گرفتند.

مرحله چهارم رقابت های گرندپری 2018؛
»سجاد مردانی« صاحب مدال 

ارزشمند برنز شد
مرحله چهارم مسابقات گرندپری در سال 20۱8 

از روز جمعه در »منچستر« انگلیس آغاز شد.
بر اســاس برنامه اعالمــی در روز نخســت این 
رقابت هــا مبــارزات اوزان 68- و 80+ کیلوگرم 
انجام شــد که که ابوالفضل یعقوبی، میرهاشــم 
حسینی در وزن 68- کیلوگرم و سجاد مردانی در 
وزن 80+ کیلوگرم به عنوان نخستین نمایندگان 
ایران روی شیاپ چانگ رفتند.ســجاد مردانی، 
تکواندوکار اصفهانی وزن 80+کیلوگرم تکواندوی 
کشورمان در نخســتین گام توانست »گویلرمه 
ســزاریو« از برزیل را ۱6 بر ۱۱ شکســت دهد؛ 
سپس با نتیجه ۱۳ بر 7 »اســمائیل دویسبای« 
از قزاقستان قهرمان آســیا 20۱8 را از پیش رو 
برداشــت؛ وی در ادامه برابر »وردان گولس« از 
کرواســی دارنده مدال تورنمنت های مختلف با 
نتیجه 8 بر ۴ به برتری رســید.مردانی در مرحله 
نیمه نهایی با »والدیســالو الرین« مبارزه کرد و 
در پایان دیداری حساس و نفســگیر ۱5 بر ۱2 
نتیجه را واگذار کرد و به مــدال برنز این دوره از 

رقابت ها رسید.

منهای فوتبال

پیشخوان

 استقالل2- سایپا1، بازی 
خوب در زمین افتضاح

  عکس روز

جنگ تمام عیار کشتی ایران و آمریکا
با برگزاری مراسم قرعه کشی ۴ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان 20۱8 در بوداپست 
مجارستان، همه نگاه ها به مصاف حساس حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور و حسین خانی 

مقابل جردن باروز، 2 چهره شاخص کشتی آمریکا خواهد بود.

کریــم انصاری فــرد: از 
آدم های بزرگ انتقاد زیاد است

وریا غفوری ،گلزن ترین مدافع لیگ
در روزهایی که مهاجمان اســتقالل توفیق چندانــی در گلزنی بــرای این تیم ندارنــد، مدافعان و به 
ویژه وریا غفــوری جور آنها را کشــیده تا ضعف گلزنی در این تیم چندان مشــهود نباشــد.غفوری که 
پیش از ایــن نیز دو بار در این فصل برای آبی پوشــان موفق به گلزنی شــده بود، در دیدار برابر ســایپا 
هم توانست یک گل حســاس منجر به پیروزی به ثمر برســاند تا به لطف این گل آبی پوشان موفق به 
کسب امتیازات کامل هفته نهم لیگ برتر شــوند. این ســومین گل غفوری در این فصل بود تا به لطف 
آن، مدافع ملی پوش اســتقالل تا اینجای کار بهترین گلزن آبی پوشــان در این فصل باشــد؛ اما به جز 
 آن، غفوری با ایــن ۳ گل عنوان گلزن ترین مدافــع لیگ در فصل جاری را هم بــه خود اختصاص داده

 است. 

»السد« تنها با یک غایب به تهران می آید
السد، در دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، سه شــنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم فوتبال 
پرسپولیس خواهد رفت. این دیدار در حالی برگزار می شود  که الســد در دیدار رفت با یک گل در خانه برابر 
نماینده ایران تن به شکست داد.روزنامه قطری الرای از آمادگی باالی السد برای دیدار برگشت برابر پرسپولیس 
سخن به میان آورد و تاکید کرد که بازیکنان این تیم قطری تنها به پیروزی در آزادی فکر می کنند و با روحیه 
باال و تمرکز زیاد در حال تمرین کردن هستند تا نتیجه دیدار رفت را جبران و به دور بعد صعود کنند.السد در 
این دیدار همه نفرات خود را در اختیار دارد. تنها غایب این تیم سعد الدوسری، دروازه بان این تیم است که به 
خاطر کارت زرد در دیدار رفت دیدار برگشت را از دست داد و باید بار دیگر »مشعل برشم« دروازه بان جوان 

این تیم درون دروازه به میدان برود.

ویراژ جنگنده های ژنرال 
در آسمان لیگ

نبرد جذاب و تماشــایی؛ 
سیر صعودی آبی ها

تیم ذوب آهن درشــرایطی در این هفته مقابل تیم سپید رود 
رشــت قرار گرفت که این تیم در هفته های گذشته نتوانسته 
بود در نتیجه گیری موفق عمــل کند و در آخرین بازی پیش از 
شروع تعطیالت دو هفته ای لیگ در ثانیه های پایانی از شکست 

گریخته بود.
 سبزپوشــان اصفهانی که با کســب 9 امتیاز از هشــت هفته 
برگزارشده رقابت های لیگ پا به این میدان گذاشته بود در این 
دیدار نیز همانند هفته های گذشــته از نبود یک مهاجم شش 
دانگ رنج برد و نتوانســت از موقعیت های به دست آمده روی 
دروازه حریف به خوبی استفاده کند تا این دیدار با نتیجه صفر 
بر صفر به پایان برسد. تیم ذوب آهن اصفهان با کسب یک امتیاز 
این دیدار ، ده امتیازی شــد و همچنان در رده نهم جدول رده 
بندی قرار گرفت.سرمربی ذوب آهن اظهار کرد: امروز از تیمم 
راضی هســتم و فوتبال خوبی ارائه دادیم، مشکلی که ما از اول 
فصل با آن دست و پنجه نرم می کنیم گلزنی است. حداقل پنج 

قعیت  مو
صد در صد داشــتیم، 

اینکه موقعیــت تک به تــک را گل نکنیم 
مانند مصیبتی اســت که با آن روبه رو هســتیم و بازیکنی که 
توپ های نهایی را تبدیل به گل کند، نداریم. امیدوارم با اضافه 
کردن بازیکنان جدید این مشکالت در هفته های آتی حل شود.

نمازی زاده در نشست خبری بعد از این دیدار ضمن ابراز رضایت 
از عملکرد سبزپوشــان در این بازی گفت:نیمه اول کامال دست 
ما بود، در نیمه دوم تــا دقیقه 70 طبق برنامــه جلو رفتیم اما 
مصدومیت و تعویض اجباری »نژاد مهدی« شاکله و تمرکز تیم 
ما را به هم زد. قانون فوتبال این است که اگر موقعیت های ایجاد 
شده را گل نکنید ضربه خواهید خورد، موقعیت های ایجاد شده 
را گرانبها نمی دانیم و آنها را تبدیل به گل نمی کنیم. با اینکه تیم 
سپیدرود چند موقعیت خوب داشت؛ اما روی هم رفته حق تیم 

ما پیروزی بود.
امید نمازی زاده با اشاره به اینکه باالخره مشکل گلزنی ما حل 
می شود اظهار کرد:می توانیم مانند ذوب آهن سال گذشته که پله 

به 
پله باال آمد و دوم 

شد پیش برویم. مطمئنم بخت ما یک 
روز برمی گردد و باالخره یک جایی برنده می شویم.

در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ برتر، عصر جمعه تیم سپاهان در حالی  از ساعت ۱6:۴5 در ورزشگاه نقش جهان 
مقابل تیم نســاجی مازندران صف آرایی کرد که طالیی پوشــان نصف جهان در جریان رقابت های جام حذفی توانسته بودند 

این تیم را با ضربات پنالتی از میــان بردارند و پا به مرحله یک چهارم نهایی 
مسابقات جام حذفی بگذارند. شاگردان امیرقلعه نویی که در این فصل از رقابت 
های لیگ برتر  در قالب یک مدعی ظاهر شده اند در این بازی  نیز نمایش قابل قبول و 
نسبتا خوبی را ارائه دادند و توانستند در یک بازی نفس گیر و در ثانیه های پایانی مقابل 
تیم نساجی مازندران به پیروزی دست یابند و سه امتیاز این دیدار خانگی را به حساب خود 
واریز کنند تا با خیال راحت تری آماده دیدار های باقی مانــده دور رفت رقابت های لیگ برتر 
شوند.تیم سپاهان اگرچه در این بازی نیز همانند بازی های گذشته در فاز هجومی موفق عمل کرد و 
سه گل وارد دروازه تیم نساجی  کرد؛ اما همچنان از مشکل خط دفاعی اش رنج می برد و هنوز مدافعان 
این تیم در یارگیری و دفع ضربات نتوانسته اند نقاط ضعف خود را برطرف کنند و اگر امیر قلعه نویی فکری 
برای این مشکل نکند ممکن است این موضوع در هفته های آتی به ضرر تیم اصفهانی تمام شود. سرمربی تیم 
فوتبال سپاهان در نشست خبری بعد از این دیدار با قبول این موضوع به خبرنگاران گفت: حتما 

شما درست می گویید، روی اینکه دو گل خوریم قطعا اشتباه داشته ایم و این مسئله حتما بررسی می شود. امیر قلعه نویی همچنین در واکنش به عملکرد 
ضعیف برخی از بازیکنان سپاهان گفت: بله همه زحمت می کشند، اما کیفیت ها فرق می کند. ما باید استراحت کنیم و ریکاوری شویم، 
بعد از آن جی پی اس و فیلم بازی را ببینیم و همه موارد را بررسی کنیم. از شما هم دعوت می کنیم بیایید و ببینید 
ما تک به تک بازیکنان و دوندگی آنها را بررســی می کنیم و سپس برای بازیکنانی که خیلی 

اشتباه داشته اند به صورت خصوصی ارسال می کنیم.

هفته نهم رقابت های لیگ برتر در شرایطی برای تیم های اصفهانی به 
پایان رسید که سپاهان با پیروزی  بر تیم نساجی مازندران به روند 

خوب خود در هفته های اخیر ادامه داد و جایگاه دومی اش در 
جدول  رده بندی این رقابت ها راحفظ کرد؛ اما در مقابل 

تیم ذوب آهن با رضایت به تساوی مقابل سپیدرود 
رشت به روند عدم نتیجه گیری در هفته های 

گذشته ادامه داد تا همچنان چشم به راه 
روز های آینده باشد.

سپاهان همچنان می برد، ذوب آهن نمی بردسمیه مصور
ایستگاه نهم رقابت های لیگ برتر؛

 رضایت سبزپوشان به تساوی 
مقابل سپید رود رشت

پیروزی شیرین زردپوشان در دقایق پایانی 

     معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

آگهي مزایده اجاره ) شماره 97-13 (
 جمعیت هالل احمراســتان اصفهان در نظر دارد مدیریت و بهره برداري سالن پذیرایي و آشپزخانه 
طباخی جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان را از طریق مزایده عمومی وبا شرایط مندرج دربرگ 

شرایط ازتاریخ 97/8/23 به مدت دو سال  تمام بصورت  اجاره واگذارنماید .
عالقمندان به شرکت درمزایده می توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا ساعت 12 تاریخ97/8/6جهت 
دریافت اسناد مزایده با دردست داشــتن فیش واریزی به مبلغ 100 هزار ریال  به  حساب جام شماره 
12244112/91 با شناسه 9900680164127 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور  به نام جمعیت هالل 

احمر  به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان  واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه  نمایند.
 آخرین مهلت تحویل  اسناد  به دبیرخانه : حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ97/8/9

قیمت کارشناسی اجاره ماهیانه : 103 میلیون ریال
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی و کارشناسی مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد .
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سامانهمدیریتمعابرراهاندازیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

رونمایی از پوستر پانزدهمین 
جشنواره فیلم »مقاومت« 

پوستر پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
»مقاومــت« عصر امــروز با حضــور خانواده 
شــهیدان محسن حججی از شــهدای مدافع 
حرم و طاها اقدامی، کوچک ترین شهید حادثه 
تروریستی اهواز رونمایی می شود.این مراسم 
با حضور حســین صابری، مدیرعامل انجمن 
سینمای انقالب و دفاع مقدس، محمد خزاعی 
دبیر جشــنواره و تهیه کننده فیلم سینمایی 
»به وقت شــام«، مهــدی احمدی فر رییس 
حوزه هنری استان اصفهان، جمعی از مدیران 
جشنواره و مســئوالن حوزه ســینمای دفاع 
مقــدس و مقاومت و همچنیــن، هنرمندان و 
ســینماگران اصفهان در عمارت سعدی حوزه 
هنری اصفهان رونمایی می شــود.این مراسم 
امروز  ساعت ۱۶ در سالن سعدی حوزه هنری 
اصفهان واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی 

برگزار خواهد شد.

مستند »میرعماد« در اصفهان 
رونمایی شد

آیین رونمایی از مستند »میرعماد«  در عمارت 
سعدی با حضور پروانه میرعماد از نوادگان نسل 
نهم میرعماد قزوینی، اســاتید خوشنویســی 
اســتان اصفهان، نیما جــوادی کارگردان این 
مســتند و جمعــی از هنرمنــدان و بازیگران 
برگزار شــد.در این آییــن برنامه های جنبی 
پیش از اکران مســتند اجرا شــد، نمایشگاه 
خوشنویسی توسط اساتید در ورودی عمارت 
ســعدی قرار داشــت و هم چنین کارگاه های 
خوشنویسی که در آن اساتید به خوشنویسی 
و سیاه مشق مشــغول بودند از استقبال خوبی  
برخوردار شد. آیین فرش قرمز این مستند نیز 
با حضور بازیگران و عوامل این مســتند به کار 
خود ادامه داد. در مستند »میرعماد«  نزدیک 
به 40 دقیقه به شــخصیت میرعماد از دوران 
جوانی، بزرگسالی و میانســالی  پرداخته شد. 
در این مســتند اســاتیدی مانند فاتح نطنزی 
و مهدی فروزنده به صورت شــفاهی در مورد 
شخصیت میرعماد، خطی که داشت و تاثیری 
 که در خوشنویســی ایران گذاشــت، صحبت 

کردند.

 کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست:
»پساب« برای آبیاری فضای 

سبز مناسب است
یک کارشناس ارشــد آلودگی محیط زیست 
گفت: اســتانداردهای کیفی پساب هنوز صد 
درصد قابل قبول نیست، اما برای آبیاری فضای 
سبز مناسب است، زیرا در شرایط خشکسالی 
چاره ای غیر از اســتفاده از این پســاب برای 

آبیاری فضای سبز وجود ندارد.
اردشیر خسروی اظهار کرد: مطالعات و استفاده 
از نظرات کارشناسی، پایش آب، خاک و آفت ها 
از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کیفیت منابع 
خاک گیاهان و فضای سبز اســت.وی افزود: 
برای کنترل هرچه بیشتر کیفیت منابع خاک 
و گیاه نیازمند برنامه هــای پایش در محدوده 
زمانی مشــخص هســتیم که الزم است این 
کنترل ها از ســوی تیم هــای متخصص انجام 
شود.این کارشــناس ارشــد آلودگی محیط 
زیســت اســتانداردهای کیفی پساب موجود 
در تصفیه خانه ها را در حد قابل قبول دانســت 
و خاطرنشــان کرد: بســیاری از پارامترها در 
حد قابل قبول اســت و تنها برخی از پارامترها 
نیاز به توجه بیشــتری از طرف متولی دارد که 
این توجه بدون کنترل دقیــق تصفیه خانه ها 
امکان پذیر نیست.خسروی ادامه داد: با توجه 
به محدودیت های مالی اســتانداردهای کیفی 
پســاب هنوز صد در صد قابل قبول نیست، اما 
برای آبیاری فضای سبز مناسب است، زیرا در 
شرایط خشکســالی چاره ای غیر از استفاده از 
این پساب برای آبیاری فضای سبز وجود ندارد.
وی در زمینه تاثیرکاربرد پساب در فضای سبز 
میدان میوه و تره بار اظهار کرد: کاربرد پساب 
در فضای سبز میدان میوه و تره بار تنها جهت 
نگهداری از فضای ســبز اســت و برای توسعه 
فضای سبز نیازمند مطالعات بیشتری در این 

راستا هستیم.
این کارشناس ارشــد آلودگی محیط زیست با 
بیان اینکه رعایت اســتانداردها و مطالعات و 
پایش های پیوسته ضروری است، خاطرنشان 
کرد: نیاز است بررسی و پایش هم برای خاک و 
هم برای آب صورت گیرد و پیشنهاد می شود در 
این زمینه گونه های دیگر از لحاظ زیباشناسی 
 و زیســت محیطــی جایگزیــن گونه هــای 

پرآب شود.

امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد:
 پیام های سند چشم انداز

 ۵۰ ساله به مسئوالن 
امام جمعه موقت اصفهان در خصوص فراخوان 
رهبر معظم انقالب برای بیان نظارت مشورتی 
پیرامون سند الگوی اسالمی ایرانی اظهار کرد: 
به نظرم سه نکته در این پیام ایشان وجود دارد، 
نکته اول اینکه این پیام روشنگری و آینده نگری 
 رهبــر معظــم انقــالب را نشــان می دهد که 
معظم له فقط به روز نمی اندیشند بلکه به آینده 
و نقشه راه آن و انســجام و وابستگی به اهداف 
و آرمان های انقــالب و تمدن نوین اســالمی 
توجه دارند و برای ده ها ســال این را پیش بینی 

می کنند.
حجت االســالم محمدتقــی رهبر افــزود: این 
پیشنهاد به مسئوالن درس داد که مدیران کشور 
فقط دچار روزمرگی نشــوند بلکــه باید به فکر 
فرداها و نسل آینده باشند که یقینا این انقالب 
ماندنی اســت و به انقالب حضرت مهدی)عج( 
متصل خواهد شد و با همین آرمان رهبر معظم 

انقالب نقشه راه آینده را ترسیم می کنند.
امام جمعه موقت اصفهان بیان کرد: در همین 
راستا ایشان از نخبگان خواسته اند تا نظرات شان 
را پیرامون این الگو ارائــه کنند و در حقیقت از 
همه اندیشه ها استفاده شود. حجت االسالم رهبر 
اضافه کرد: نکته دیگر در پیام ایشان امیدواری 
معظم لــه به آینده بــا وجود همــه توطئه ها و 
یاوه سرایی های سران آمریکا و البته مرتجعینی 
است که انقالب را به خیال خام خود پایان یافته 
می دانند، البته مســئوالن باید ضمن پرهیز از 
روزمرگی مشکالت کشــور را با تالش و همت 
جهادی از پیش رو بردارند؛ امــا برای آینده هم 

فکر کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:
ورود موتور سیکلت بنزینی به 
محدوده تاریخی شهر ممنوع 

می شود
علیرضا صلواتی  با اشــاره بــه رایزنی هایی که 
از ســال ۱۳۹۵ برای احداث خط تولید موتور 
برقی در اســتان اصفهان انجام شده بود، اظهار 
کرد: از ابتــدا قرار بر ایــن بود که در اســتان 
اصفهان با حداکثر بومی سازی بتوانیم به تولید 

موتورسیکلت های برقی بپردازیم.
وی ادامه داد: در زمینی به مســاحت ۵0 هزار 
متر مربع عملیات احداث آغاز و هفته گذشــته 
این خط تولید افتتاح شد. نخستین خط تولید 
موتور برقی با ۳0 درصد تولیــد داخل به بهره 
برداری رسید. در حال حاضر ظرفیت این خط، 
تولید ۱0 هزار موتور ســیکلت در ســال است 
که می تواند تا ۱۳0 هزار موتور ســیکلت برسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
افزود: همچنین در آینده ایســتگاه های شارژ 
در ســطح اصفهان جانمایی خواهد شــد و در 
فاز نخست ۵0 محل شارژ در محدوده مرکزی 
شــهر اصفهان قرار خواهد گرفــت. این موتور 
سیکلت ها با برق خانگی سه تا هفت ساعت برای 
شــارژ کامل، زمان می خواهد. سرعت پیمایش 
این موتور ســیکلت تا ۶0 کیلومتر در ســاعت 
اســت و همین میزان نیز با هر بار شارژ پیموده 
می شــود.صلواتی تاکید کرد: محدوده تاریخی 
و مرکزی شهر تا ســال آینده روی تردد موتور 
سیکلت های بنزینی محدود خواهد شد تا فقط 
پاکروها امکان ورود به این محدوده را داشــته 
باشــند. بر اساس آمار ســازمان محیط زیست 
هر موتور سیکلت ســه تا پنج برابر یک خودرو 
آلودگی ایجاد می کند و به همین دلیل این اتفاق 
 نقش مهمــی در کاهش آلودگی شــهر خواهد

 داشت.

با شــنیدن نام اصفهان ، بی شک  
عمارت هــای بی نظیــر و پل های 
تاریخی آن در ذهن نقش می بندد؛ اما آنچه 
این سال ها اصفهان را دل آزرده کرده، تشنگی 
این شاهرگ حیاتی شــهر یعنی زاینده رود 
است، رودخانه  ای که با نهرهایش به طول 700 
کیلومتر، حیات و طراوات را در وجود این شهر 

ایجاد کرده و آن را در دنیا یگانه کرده است.
در چند دهه  اخیر تغییر اقلیــم و پدیده گرمایش 
جهانــی، منجر به کاهــش میزان بارندگی شــده 
است؛البته مدیریت نادرســت و اقدامات ناکارآمد 
و بدون کارشناسی، معضل خشــکی زاینده رود را 
از سرچشــمه تا پایین دســت رودخانه دوچندان 

کرده است.
خشــکی زاینــده رود دولتمــردان، نمایندگان و 
مسئوالن اســتانی را برآن داشــته تا در این چند 
سال چاره جویی کنند؛اقداماتی که هر چند گاهی 
گلوی خشک بستر را تر کرده، اما دردی از تشنگی 
طوالنی مدت و مداوم آن را رفع نکرده است.آخرین 
طرحی که در مــورد حل مشــکل آب زاینده رود 
از سوی اســتاندار مطرح اســت، طرح لوله گذاری 
برای انتقال آب اســت کــه مخالفــان و موافقانی 
را به همراه داشــته است.  محســن مهرعلیزاده، 
اســتاندار اصفهان چندی پیش در جمع رســانه 
ها با تشــریح این طرح  بــا عنوان »زاینــده رود، 
چالش ها و طرح های جدید« که از شبکه اصفهان 
روی آنتن رفت، گفت: در طرح های مطرح شــده 
 منابع آبی برای ۵0 سال آینده در نظر گرفته شده

 است.
محسن مهر علیزاده درباره روند کاهش ورودی آب 
سد در دهه های گذشته تا کنون گفت:در سال آبی 
۵0-۵۱ حجم آب ســد زاینده رود ۱000 میلیون 
متر مکعب بوده  و این در حالیست که در پایان سال 
آبی ۹۶-۹7 حجم این آب ۱7۱ میلیون متر مکعب 
است که روند کاهشی چشمگیری را نشان می دهد.

وی همچنین با اســتناد به نمودارهــا گفت: آورد 
آبــی زاینــده رود از ۱7۵0 میلیــون متر مکعب 

بــه کمتــر از۵40 میلیــون متر مکعب رســیده 
اســت، همچنیــن حجــم ورودی آب زاینده رود 
در دهه پنجــاه ۱400 میلیون متــر مکعب بوده 
اســت این در حالیســت کــه در دهــه ۹0 این 
 میزان بــه ۱020 میلیــون متر مکعب رســیده

 است.
استاندار اصفهان درباره طرح های بلند مدت برای 
تامین آب زاینده رود تا ۵0 ســال آینده گفت: این 
طرح ها شامل تونل ســوم زاینده رود،طرح بهشت 
آباد و انتقال آب از خلیج فارس از طریق لوله گذاری 
اســت.مهر علیزاده در ادامه گفت: با بهره برداری 
از تونل سوم و طرح بهشــت آباد ۱200 تا ۱۳00 
میلیون متر مکعب آب به پشت سد اضافه می شود 
همچنین با لوله کشــی ۱000 کیلومتری و انتقال 
آب از خلیج فــارس200 میلیون متر مکعب نیز به 
حجم آب پشت سد اضافه می شــود که البته نیاز 
به تامین بودجــه دارد و تامین این بودجه ضروری 
است. استاندار اصفهان افزود:میزان آب سد زاینده 
رود از دهه ۵0 تا کنون روند کاهش را نشان می دهد 
و چنانچه تدابیری اندیشیده نشــود این میزان به 

صفر می رسد.

طرح احیای زاینده باید کل  مسیر رودخانه 
را دربرگیرد

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی،  نماینده 
مردم فالورجان در مجلس شــورای اســالمی، با 
اشــاره به مطالبه گری مردم اصفهان در خصوص 
جاری شــدن آب در زاینده رود اظهار کرد: دولت 
دهم، یازدهم و دوازدهم برای این خواســته به حق 
مردم، درپــی یافتن راه حل بودند؛اما درخواســت 
مردم جاری شــدن آب پایدار در رودخانه است و 
نــه آب چرخانی درمحدوده ای از بســتر رودخانه.

وی با اشــاره طرح های نیمه تمام بهشت آباد و سد 
تونل سوم افزود: اعتبار الزم برای طرح لوله گذاری 
۳00 میلیارد است که بهتر اســت این اعتبار برای 
طرح های نیمه تمــام که منجر به جاری شــدن 
دائمی آب در رودخانه می شود، هزینه شود.رییس 
مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به نادرســت بودن جاری شــدن آب در قسمتی از 
رودخانه تصریح کرد: شهرستان های غرب اصفهان، 
جزو سهم آبه داران و حق آبه داران هستند؛در حالی 
که این طرح منجر به آبادی منطقه ای و خشــک 
شدن منطقه ای دیگر از اســتان می شود.موسوی 

الرگانی با بیان اینکه  آبیاری زمین های کشاورزی 
از طریق انشعابات رودخانه صورت می گرفته، عنوان 
کرد: این نهرهای آب و کانال ها و حتی چاه های آب  
خشک شــده و این طرح نیز کمکی به آبرسانی و 

تغذیه ی این چاه ها نمی کند.
با هر طرحی که به نفع کشــاورزان باشد 

موافقیم
حجت االسالم و المســلمین سالک، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به 
اینکه چرا برخی نمایندگان استان اصفهان مخالف 
طرح لوله گــذاری آب زاینده رود هســتند افزود: 
برخــی از نمایندگان از جملــه نماینده فالورجان 
نسبت به این موضوع اشــراف کامل نداشتند و در 
واقع توجیه نشــده بودند که پس توضیحات آقای 
استاندار قانع شدند.وی ادامه داد: ما با هر طرحی که 
موجب احیای رودخانه زاینده رود شود، موافقیم ؛ در 
صورتی که  حقابه های تمامی کشاورزان در شمال ، 
جنوب ، غرب و شرق حفظ و آب به موقع برای کشت 
آنها فراهم شــود.رودخانه ای که همواره نام زاینده 
رود را با خود یدک می کشید و  معنای زایش آب و 
زندگی را تداعی می کرده است ، بیش از یک دهه 
است که بحث زنده شدن آن مطرح می شود ، بحثی 
تکراری در رسانه ها که  کمتر کسی از مردم اصفهان  
زنده شدن دوباره زاینده رود را می تواند باور کند.به 
قول قدیمی ها گذشته ها گذشته ، حاال استاندار با 
تدبیری که البته به نظر کارشناسانه می رسد و قطعا 
در کارگروه های احیای رودخانه مطرح شــده این 
طرح را ارائه کردند که امیدواریم طرح مطرح شده  
تنها روی کاغذ نباشد و اگر قرار باشد  مهرعلیزاده 
به دلیل بازنشسته شدن اســتان اصفهان را  ترک 
کنند، این طرح را عالی ترین مقام استان پس از وی 
نیز اجرایی کند و نمایندگان مجلس و کارشناسان 
متخصص نیز حمایت الزم را از طرح مطرح شــده 
لحاظ کنند؛ چرا که عالوه بر حل شــدن مشکالت 
کشاورزان گردش آب در رودخانه موجب افزایش 
گردشــگر در شــهری که به نصف جهان معروف 

است، می شود.

آیازایندهرودباطرحلولهگذاریزندهمیشود؟
نفس های زنده رود چشم به راه تدبیر مسئوالن؛

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: طبق تصمیمات ستاد اربعین استان 
اصفهان برای ارائه خدمات در محدوده شــهر 

کربالی معلی، شــهرداری اصفهان 
موظف به انجام اموری شــد که در 
این راســتا اداره خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان با تمهیدات الزم 
یک گروه ۳2 نفره ای را تشکیل داد. 
غالمرضا ســاکتی ادامه داد: ۳2 نفر 
در قالب یک گروه از معاونت خدمات 
شهری شهرداری اصفهان شامل 2۵ 
نفرکارگر، دو نفر سرکارگر، سه نفر 
مسئول امور شهر، یک نفرکارپرداز، 

دو نفــر راننده، یک نفــر ناظر عالــی، یک نفر 
کارپرداز با امکانات و تجهیزات الزم از جمله یک 
تانکر آب، یک دستگاه کامیون بنز حمل اثاثیه 
 و وســایل مورد نیاز به شهر کربالی معلی اعزام 

شدند.
رییــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری 
اصفهان تصریــح کرد: این گــروه به مدت ۱4 
روز خدمت رسانی به زائران اربعین حضرت امام 
حســین)ع( را انجام خواهند داد، وسایل مورد 
نیاز نیروهای گروه اعزام شده برای رفت و روب 

و حمل زباله از جملــه جارو، مخزن  و همچنین 
امکانات اسکان ارسال شده است.

ســاکتی اظهارکــرد: ســازمان آتش نشــانی 

و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان نیز ۱0 
نفر نیرو و ســه دســتگاه خودروی آتش نشانی 
برای تامین ایمنی محــدوده موکب اعزام کرده 
اســت. وی با تاکید بر مدیریت هزینه در اعزام 
گــروه ۳2 نفره خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان به کربــالی معلی، خاطرنشــان کرد: 
گــروه اعزامــی خدمات شــهری اصفهــان با 
کمتریــن هزینــه بیشــترین خدمــات را به 
 زائران اربعیــن امام حســین)ع( ارائه خواهند

 کرد.

در آستانه اربعین حسینی؛

 موکب شهرداری اصفهان در خیابان بوبیات کربال 
راه اندازی می شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان خواستار حداکثر مراقبت های 

امینی در طول این سفر شد.

محسن گالبی با اشــاره به راهپیمایی پیش رو 
اربعین اظهار کرد: از همه شــهروندان و زائران 
خواســتارم حداکثــر مراقبت هــای ایمنی را 
در طول این ســفر انجام دهنــد.وی ادامه داد: 
توصیه شــده اســت که روکش های خیمه ها 
و موکب ها تا حد ممکن پالســتیکی نباشــد 
چرا که پالســتیک در برخورد با آتش، قابلیت 
اشتعال باالیی داشته و ســریع درگیر می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان افزود: راه های ورود و خروج 

موکب ها تا حد امکان به معابر اصلی منتهی شود 
تا امکان خروج ســریع در صــورت بروز حادثه 
وجود داشته باشد. در عین حال باید توجه شود 
که موکب ها نباید بــدون فاصله از 
هم قرار بگیرند تا در صورت حریق، 
انتقال میان موکب ها رخ ندهد.گالبی 
گفت: در آشپزخانه ها که معموال از 
کپسول های گازی استفاده می شود 
باید همــه اقدامات ایمنــی انجام 
شود، برای مثال شــلنگ ها دارای 
بست باشــند و نشــتی آنها بررسی 
شود. همچنین توجه کنید در همه 
محل هایی که احتمــال بروز حریق 
وجود دارد کپسول های آتش نشانی وجود داشته 
باشد.وی افزود:  در طول شــب در صورتی که 
از وسایل گرمایشی اســتفاده می شود به خروج 
گازها توجه شــود و زائران جدا از روشن کردن 
وسایل گرمایشــی گازی در محیط های بسته 
خودداری کنند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان گفت: 
مسئولین ستادها و موکب ها و البته در صورت 
امکان شهروندان در کالس های آموزشی برگزار 

شده در رابطه با موارد ایمنی شرکت کنند.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری: 

 زائران اربعین حداکثر مراقبت های ایمنی
 را رعایت کنند

اعالممفقودی

کارت بازرگانی به شماره 350536 و 
تاریخ صدور 1379/03/02 متعلق 
به آقای ناصر شــاوردی شهرکی 
فرزند مهدیقلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

معاون عمران شهری شهردار:
سامانه مدیریت معابر راه اندازی می شود

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: به زودی با راه اندازی سامانه مدیریت معابر، 
شهروندان می توانند به صورت آنالین هر نوع خرابی در شبکه معابر شهر را از طریق گوشی های 

اندروید گزارش دهند تا پس از بازدید کارشناسان، عیوب احتمالی رفع شود.
ایرج مظفر با اشاره به اینکه کارآیی باال می تواند دارایی ها را مدیریت کند، افزود: معاونت عمران 
شهری شهرداری اصفهان باید مدیریت و نگهداری پل ها، معابر و ساختمان ها چه از نظر امور بنایی 
و چه از نظر امور تاسیساتی را انجام دهد، از این رو سامانه های مدیریت معابر، مدیریت ابنیه سنگین 
)پل ها( و مدیریت ابنیه کوچک راه اندازی شده تا بتوانیم تمام ابنیه را شناسنامه دار کرده و بر اساس 
آن بازدیدها و تعمیرات دوره ای انجام شود.معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: مهم ترین 
سازه های شهری که همان پل هاست، از سال ها پیش به صورت دستی شناسنامه دار شده بود، اما 
در یک سال اخیر به سامانه الکترونیکی و هوشمند تبدیل شــد تا بازدیدهای دوره ای و اقدامات 

پیشگیرانه روی سازه ها و ابنیه انجام شود تا در آینده هزینه های هنگفتی به شهر تحمیل نشود.

رییس مرکز اورژانس پزشکی استان اصفهان:
هفت آمبوالنس اورژانس اصفهان به کرمانشاه اعزام شد

رییس مرکز اورژانس پزشکی استان اصفهان گفت: هفت آمبوالنس اورژانس اصفهان به منظور 
ارائه خدمات به زائران حاضر در راهپیمایی کربال به اســتان کرمانشــاه اعزام شد. غفور راستین 
اظهار کرد: مراسم بدرقه تیم های اورژانس استان اصفهان برای اعزام به استان کرمانشاه به منظور 
امدادرسانی به زائران پیاده روی اربعین حســینی،  با حضور رییس و معاون پشتیبانی و معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان برگزار شد.راستین تاکید کرد: تیم های امدادی اورژانس 
اصفهان در قالب هفت آمبوالنس مجهز به همراه ۱۵ نفر پرســنل در اســتان کرمانشاه مستقر 
خواهند شد و تا پایان مراسم اربعین به زائرین حسینی در مسیرهای منتهی به مرز امدادرسانی 

خواهند کرد.
رییس مرکز اورژانس پزشــکی اصفهان گفت: یک دســتگاه خودروی تعمیرگاه سیار اورژانس 
اصفهان به همراه دو نفر پرسنل از تاریخ 2۵ مهرماه نیز در استان خوزستان مستقر شده و در حال 

خدمت رسانی به واحدهای آمبوالنس های مستقر در مسیر و مرز هستند.

دیدگاه
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  هر کس خوش حال می شود که خیر )برکت( 

خانه اش زياد شود ، هنگام حاضر شدن غذايش 
دست هاى خود را بشويد .
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یادداشت

 نماز عشا را می خوانم. ستاره باران باالی سرم را نگاه می کنم. 
این معجزه فوق العاده از کجا آمده است؟ دو روز راه را رفته ام 
و این یعنی بیشتر راه. فردا روز وصال است. تمام طول مسیر، 
راه ها امن و دل ها گرم بود؛ لبخند بر لب ها و عشق در هر تپش 
قلب جای داشت.در طول مسیر کودکی خرما تعارف می کرد. 
یادش بخیر. وقتی از آبنبات هایی که در جیب داشــتم، چند 
تایی به دست کودکی که به من خرما تعارف کرده بود دادم، با 
چه خوشــحالی به طرف خواهر کوچک ترش دوید تا او را هم 

سهیم کند.
مردی، چای شکر معروف عراقی ها و دیگری شیرینی محلی 
پخش می کرد. مردی عرب می خواســت از غــذای موکب به 
اصرار به من بدهد. کار از اصرار گذشت و به التماس رسید. سیر 
بودم. توی چشــم هایش محبت موج می زد؛ محبتی که باعث 
شد نتوانم دستش را رد کنم. این آشنایی و محبت ناشناخته 

از کجا آمده است؟
حاال هم مردی به ســویم می آید که پاهایم را بشــوید. مانند 
دیشــب که آن مرد چقدر ناراحت شد وقتی سرم را به عالمت 
نفی تکان دادم. انگشــت های شســت پایم را با دســت هایم 
می گیرم. وقتی به رســیدن فکر می کنم، تاول ها را می شــود 
نادیده گرفت و ســوزش آنها را احساس نکرد. شــاید فردا پا 
برهنه رفتم. شــاید فردا شــدم مثال زنده »فاخلع نعلیک« 
در وادی مقدس کربال.چشمم را که از آســمان می گیرم، به 
کوله پشــتی پارچه ای ام نگاه می کنم. چقدر خالی و سبک. 
 دلم برای کتاب هایم تنگ می شــود. کاش حداقل »لهوف« را

 آورده بودم. 
باید فردا از یک ایســتگاه فرهنگی، بروشــوری برای مطالعه 
بگیرم.به سراغ شــارژ موکبی می روم که برایم موبایلم را شارژ 
کند. با آن پنل 20 تایی برق که دور و بر آن از هرجای دیگری 
شلوغ تر بود. همین که تا موکب بعد شارژ داشته باشد، کفایت 

می کند.
مسیر خلوت شده است؛ از دور صدای نوحه می آید و خیلی ها 
آماده خواب می شوند. شــب ها اســتراحت می کنند اما من 
دوســت دارم شــب رو بودن را امتحان کنم. تا اذان صبح راه 
می روم. نماز را کــه خواندم، کمی خواهــم خوابید. با خودم 
زمزمه می کنم:خوشــا کاروانی که شب راه طی کرد/دم صبح 
اول به منزل نشیند...باید برخیزم. مقصد نزدیک است و صبح 
نزدیک تر...بنازم آنکه دائم گفت وگوی کربال دارد/دلی چون 
جابر اندر جســت وجوی کربال دارد/به یاد کاروان اربعینی با 

گریه می گوید/ همی بوسم خاکی را که بوی کربال دارد.
حرف آخر را او می زنــد. می گوید: »اینقدر زود قضاوت نکن!« 
و تو بعد از دقایقی که مدام داشــتی حرف می زدی، یک دفعه 
سکوت می کنی. به چشم های ســیاهش خیره می شوی و از 
خودت می پرســی این همه امید از کجا آمده است؟ چند روز 
دیگر اربعین اســت و مگر می شــود ناامید نبود وقتی آخرین 
نفرات هم رفته اند؟ از حرف هایی که زده ای پشیمان می شوی.

قرار بود بروی پیاده روی اربعین. جا ماندی و شکوه به او بردی. 
به او گفتی:»امام دوستم ندارد. دلم فقط به نیم نگاه امام حسین 
)ع( و به طلبیدن راضی بود. مگر من چه کرده ام که حتی الیق، 
نه کربال، همین که تا مرز هم بروم و بگویم به عشق تو آمدم... 
چرا الیق زیارت اربعین نیســتم؟ چرا دوســتم ندارند؟ چرا 
نمی طلبند؟« گفته بــودی و از فراق ضجه زده بودی و او فقط 

گفته بود:»قضاوت نکن.«
 ) ادامه دارد(

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
خوشا کاروانی که شب راه طی کرد

 عرفان سجادی

درســی که اربعین به ما می دهد، این است که باید یاد 
حقیقت و خاطره شــهادت را در مقابل طوفان تبلیغات 
دشمن زنده نگه داشت. شــما ببینید از اول انقالب تا 
امروز، تبلیغات علیه انقالب و امام)ره( و اســالم و این 
ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانی 
که علیه جنگ به راه نیفتاد؛ جنگی که دفاع و حراست 
از اســالم و میهن و حیثیت و شــرف مردم بود. ببینید 
دشــمنان علیه شــهدای عزیزی که جان شان - یعنی 
بزرگ ترین سرمایه شــان - را برداشتند و رفتند در راه 
خدا نثار نمودند، چه کردند و مستقیم و غیرمستقیم، با 
رادیوها و روزنامه ها و مجله ها و کتاب هایی که منتشر 
می کردند، در ذهن آدم های ســاده لوح در همه جای 
دنیا، چه تلقینی توانســتند بکنند. اگــر در مقابل این 

تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشــد و اگر آگاهی ملت 
ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، در خدمت 
حقیقتی که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، دشمن 
در میدان تبلیغات غالب خواهد شــد. میدان تبلیغات، 
میدان بسیار عظیم و خطرناکی است.اربعین در حادثه 
کربال یک آغاز بود. بعد از آن فاجعه بزرگ در کربال، باید 
حادثه اسارت ها، پیام حماسه سیدالشهدا )ع( را منتشر 
می کرد و خطبه ها و افشاگری ها و حقیقت گویی های 
حضرت زینب و امام ســجاد )علیهما السالم( مثل یک 
رسانه پرقدرت، باید واقعه عاشورا و هدف و جهت گیری 
آن را در محدوده وسیعی منتشر می کرد و این کار انجام 

شد. رهبر انقالب در تبیین این حرکت می فرماید:
»خاصیت محیط اختناق این اســت که مردم فرصت 

و جرأت ایــن را پیدا نمــی کنند که حقایقــی را که 
فهمیده انــد، در عمل خود نشــان بدهنــد؛ چون اوال 
دستگاه ظالم و مستبد نمی گذارد مردم بفهمند و اگر 
فهم مردم از دست او خارج شد و فهمیدند، نمی گذارد به 
آنچه فهمیده اند، عمل کنند. در کوفه، در شام، در بین 
راه، خیلی ها از زبان زینب کبری یا امام سجاد )علیهما 
السالم( یا از دیدن وضع اسرا، خیلی چیزها را فهمیدند، 
ولی کی جرأت می کرد، کی توانایی این را داشت که در 
مقابل آن دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق، 
آنچه را که فهمیده است، بروز دهد؟ مثل یک عقده ای 
در گلوی مؤمنین باقی بود. این عقده روز اربعین اولین 
نشتر را خورد؛ اولین جوشــش در روز اربعین در کربال 

اتفاق افتاد.« 

اربعین، امتداد عاشورا

کاررسانه ای برای اربعین از جنس شهادت است
امام حسین)ع( به شهادت رسیدند که اسالم رسانه ای شود، ایشــان می دانستند که با شهادت شان همان زمان حکومت اسالمی ایجاد 
نمی شود؛ اما اسالم تضمین شده به نسل های آینده خواهد رســید.قیام امام حسین)ع( چیزی از جنس رسانه  است؛ بنابراین ما باید در 

زندگی شخصی و اجتماعی به پیام های امام عمل کرده و همواره اولویت کار مان این باشد که عاشورا رسانه ای شود.
به طور قطع رسانه ای شدن امام حســین)ع( برای جهانیان، مهم ترین واقعه ای است که در این پیچ تاریخی رخ می دهد و به طور قطع 
مقدمه ظهور است.پیاده روی اربعین با چنین مختصات عظیمی مهم ترین عامل برای جهانی شدن اباعبدا... الحسین)ع( است، یک بیت 
شعر در رسانه امام حسین)ع( بهشت را بر شاعر آن واجب می کند، هر کس بتواند تاثیر را بیشتر و فاصله و حجاب را بردارد کاری از جنس 
شهادت امام حسین)ع( انجام داده است.کسی که پیاده روی می کند به سوی امام حسین)ع( همچون کسی است که در راه خدا به شهادت 
رسیده است زیرا پیاده روی با این حرکت خود همچون شــهادت با صادقانه ترین شکل پیام رسانی است. شهید هیچ طمعی ندارد که از 
خود گذشته است؛ این خلوص و صفا در اربعین دیده می شود. هیچ هیئت، نهاد و کشوری نمی تواند در اربعین دنبال نام و نان باشد همه 
خالصانه عمل می کنند.این فرصت مغتنم را اهالی رسانه قدر دانسته و از آن استفاده کنند که هیچ اثری به گرد این حماسه عظیم حسینی 
نمی رسد، خدمت از جنس رسانه زیبایی بسیاری دارد که می تواند  در شــعر، مستند و عکس بروز و ظهور پیدا می کند.برای اربعین کار 
رسانه ای کردن چیزی از جنس شهادت و رساترین کار است. برای اربعین با وضو و نیت کار کنید هنگام کار تقاضای شهادت کنید اگر در 
کار خود غرق شوید به شهادت خواهید رسید. شهید آوینی در حین کار به شهادت رسیده بود.رسانه ای های اربعین در نهایت سرنوشت 
زیبای شهادت را در پیش خواهند داشت، شهادت برای رسانه ای هاست. اربعین امام حسین)ع( بسیار غریب  است با وجود کارهایی که 
برای آن انجام شده  هنوز در دل و دیده همه مردم جاری نشده است و این تقصیر رسانه ای هاست.امروز اربعین در اوج غربت است، رسول 
خدا)ص( فرمودند امام حسین)ع( غریب هستند از امام حسین)ع( اذن بگیرید برای فعالیت رسانه ای شما را یاری خواهد کرد، در مسیر 

رسیدن  اباعبدا... الحسین)ع( سختی وجود دارد که لطف و عالمت مهربانی خداوند است، از این فرصت استفاده کنید و خسته نشوید.
به روایت حجت االسالم علیرضا پناهیان

اینستاگردی روایت روز

پیاده روی اربعین اگر سیاسی نبود بایکوت نمی شد

میزبانی از پرجمعیت ترین راهپیمایی جهان 

به گزارش مشرق، »حسن رحیم پور ازغدی« در توئیتی درخصوص پیاده روی اربعین نوشت: 
پیاده روی اربعین سیاسی ترین حرکت دنیاست، اگر سیاســی نبود بایکوت نمی شد. یک 
جمع 20 میلیونی به هر دلیلی حتی 20 کیلومتر راه بیفتد همه جای دنیا، تمام رسانه ها 24 
ساعته آن را پوشــش می دهند، چرا این جریان را هیچ کجای دنیا نشان نمی دهند و تمام 

رسانه ها آن را بایکوت می کنند؟

»زهرا چخماقی« خبرنگار صدا و سیما با انتشار عکسی از میزبانی عراقی ها از پرجمعیت ترین 
راهپیمایی جهان نوشت: میزبانی از پرجمعیت ترین راهپیمایی جهان بدون حضور زنان حتما 
چیزی کم دارد. با جنس تالش و حضورشان در موکب ها محبتی عمیق از قلب شان بر دلت 
می نشیند، مثل پروانه دورت می چرخند و لطفی بی نهایت نثارت می کنند. متحیر میهمانی 

از موهبتی که حسین علیه السالم در وجودشان نهاده است.

 ایجاد شبکه مجازی ۲۴ساعته 
برای راهپیمایی اربعین

نشســت هم اندیشــی برنامه های اربعیــن، از ایجاد شــبکه 24 
ساعته مجازی برای پوشــش راهپیمایی بزرگ اربعین خبر داد و 
برنامه سازان رسانه ملی را پرچمداران این حرکت باشکوه خواند.در 
این نشست که با حضور مدیران و برنامه سازان گروه های مختلف 
شبکه های ســیما برگزار شد، معاون سیما خواســتار آن شد تا با 
بهره گیری از این ظرفیت الهی قدرت محور، مقاومت در به استیصال 
کشیدن اســتعمار به تصویر درآید. وی اضافه کرد: بازتاب صحیح 
بزرگ ترین راهپیمایی باعث امیدواری عمیق مردم ایران و منطقه 
شده و پاسخی مناسب در برابر توطئه دشمنان خواهد بود. میرباقری 
راهپیمایی اربعین را حرکتی بزرگ در مقابل نظام زر و زور و تزویر 
دانست و اضافه کرد: این حرکت عظیم صدای مظلومیت و اقتدار 
مسلمین جهان است، به همین سبب رسانه ملی و دیگر رسانه های 
جبهه مقاوت موظفند تا پیام اربعین را به سراســر جهان مخابره 
کنند. معاون سیما از استقرار 20 تیم برنامه ساز در طول مسیر خبر 
داد و گفت: حضور مردم در اقشار و سنین مختلف در راهپیمایی 
اربعین باعث می شود که همکاران ما این وظیفه خطیر را به سرمنزل 
مقصود برسانند و گروه های ورزیده ما در بسیجی همگانی نسبت به 

انعکاس این همایش بزرگ اقدام کنند.

 کتاب »یادت باشد« همراه زائران 
در مسیر نجف کربال

کاروان فرهنگی شــهید ســیاهکالی با عنوان کاروان فرهنگی 
»ســفیر حرم« با ابتکار موسســه فرهنگی شــهید سیاهکالی 
و با حمایت و همراهی ســتاد مردمی اربعین اســتان قزوین، 
گروه فرهنگی جهادی مبشران و انتشــارات شهید کاظمی در 
راستای معرفی ابعاد شخصیتی این شــهید واالمقام که مورد 
 تاکید رهبر انقالب قرار گرفت اســت، در ســفر اربعین حضور

 خواهد داشت.
پس از فرمایش رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای خبرگان 
رهبری کــه فرمودند زندگی این شــهید بایــد در تاریخ ثبت 
شــود کتاب »یادت باشــد« داســتان زندگی شــهید حمید 
ســیاهکالی مرادی، اولین شــهید مدافع حرم توسط خادمان 
افتخاری شــهدا در موسسه و نشر شــهید کاظمی منتشر و به 
همراه کاروان »سفیر حرم« و محمدرسول مالحسنی نویسنده 
اثر، راهی کربال شده است.کاروان فرهنگی شهید سیاهکالی در 
نظر دارد ضمن معرفی این شــهید بزرگوار مروج سبک زندگی 
ناب ایرانی اسالمی در گستره عظیم کنگره بین المللی اربعین 
بوده و از روز 1 تا 6 آبان ماه سال جاری در طول مسیر نجف کربال 

خدمات فرهنگی را به زائرین ارائه خواهد کرد.

 چگونه بدون شناسنامه و کارت ملی
 به عراق سفر کنیم؟

سیف ا... ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: اگر فردی 
هیچ گونه کارت ملی اعم از کارت قدیم یا کارت ملی هوشــمند 
نداشته باشد و قصد سفر به عتبات عالیات برای اربعین را داشته 
باشد، می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تا برای او گواهی 
مربوطه صادر شود.ســیف ا... ابوترابی درباره کسانی که در ایام 
اربعین قصد خروج از کشــور و ســفر به عتبات عالیات را دارند، 
گفت: اگر فردی هیچ گونه کارت ملی اعم از کارت قدیم یا کارت 
ملی هوشمند را نداشته باشد و در اداره گذرنامه نیز نیاز به شماره 
ملی وی باشد، می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند تا برای 
او گواهی مربوطه صادر شــود.وی ادامه داد: کســانی که کارت 
ملی قدیمی دارند نیز مشــکلی در این زمینه نخواهند داشت و 
می توانند از کارت ملی قدیمی خود استفاده کنند، زیرا تا پایان 
سال ۹۷ اعتبار دارد.سخنگوی ســازمان ثبت احوال در بخش 
دیگری از صحبت هایش به کسانی که شناسنامه آنها مفقود شده 
اشاره کرد و گفت: تنها کسانی که شناسنامه آنها مفقود شده است 
و قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، می توانند با مراجعه به 
ثبت احوال گواهی مشخصات خود را دریافت کرده و برای انجام 

اقدامات الزم به اداره گذرنامه تحویل دهند.

اخبار کوتاه

عکس روز

حضور زائران جمهوری 
آذربایجان در موکب 

اربعین مرز آستارا
زائران جمهوری آذربایجان 
برای شــرکت در همایش 
پیاده روی اربعین حسینی 
که از مرز زمینی آســتارا 
به ایران وارد می شــوند، 
در موکب پایانه مرزی این 
شهرستان به صورت موقت 

حضور می یابند.
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