
WW W.ZAYA N D ER OU D ON LI N E.I R
No.2640.February 19. 2019        
8 Pages

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

سه شنبه 30 بهمن  1397 | 13  جمادی الثانی 1440
شماره 2640 | 8 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

2

 رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی با اشاره به
 واقعه شهادت جمعی از پاسداران لشکر 14 امام حسین )ع( در حادثه 

تروریستی زاهدان فرمودند: مردم اصفهان همواره جزو پیشگامان نهضت و 
انقالب اسالمی بوده و هستند؛

 درود خدا
 بر ملت شهیدپرور اصفهان

سالروز وفات حضرت ام البنین )س( را تسلیت می گوییم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی   برگزاری فراخوان عمومی
)استعالم ارزیابی کیفی مشاوران(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/11
تاریخ گشایش اسناد: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/12

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8 

)داخلی 334(

نوبت   اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/11/30

برآورد ) ریال(محل تامین اعتبارموضوع فراخوانشماره فراخوان

97-4-304
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم )نظارت 
عالیه و نظارت کارگاهی( بر اجرای تاسیسات 

آب و فاضالب مناطق شش گانه اصفهان
37,300,000,000جاری

بسمه تعالی
ِِّهْم یُْرَزُقوَن﴾ ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحَیاٌء ِعْنَد َرب َِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَّ ﴿َوَل تَْحَسَبنَّ ال

)آل عمران/169(

 پیام قدردانی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( از حضور باشکوه مردم شهید پرور
 استان در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی زاهدان

 خبر شهادت 27 نفر از رزمندگان غیور اسالم در حمله انتحاری تروریست های تکفیری به اتوبوس حامل رزمندگان  لشکر 14 امام حسین 
)علیه السالم ( که پس از اتمام ماموریت مرزبانی از منطقه عازم موطن خود بودند، ملت ایران اسالمی به خصوص مردم شهید پرور استان 

اصفهان را متاثر و متالم نمود.
 برگ های زرین  دفتر درخشان نظام مقدس جمهوری اسالمی حاکی از پیشتازی اصفهان در  عرصه های مختلف انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس بوده و این افتخار آفرینی بر هیچ کس پوشیده نیست.
تردیدی نیست حضور حماسی، باشکوه، آگاهانه و غیرتمند اقشار و آحاد مختلف مردم  شهید پرور استان اصفهان در تشییع به یادماندنی 
پیکر های مطهر شهدای گرانقدر حادثه تروریستی اخیر، بیانگر اوج بصیرت و حضور آگاهانه و به موقع در میدان دفاع از ارزش های اسالمی 

و ترویج فرهنگ شهید و شهادت است  و برای همیشه در تاریخ انقالب ثبت و ضبط خواهد شد. 
سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(  وظیفه خود می داند ضمن تکریم و تعظیم خانواده معظم و معزز شهدا و آرزوی صبر جمیل از درگاه خداوند 
متعال برای آنان و علو درجات برای این کبوتران سبک بال ؛ از تمامی سازمان ها،ادارات، نهادها،  رسانه های جمعی، صدا و سیمای استان 
اصفهان،مسئوالن و مردم شهید پرور استان که در مراسمات استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری و برپایی مراسمات مختلف برای مدافعان 
امنیت کشور  نهایت همدلی و همراهی را داشته اند کمال امتنان و قدر دانی نموده و  از تمامی مردم عزیز و شریف استان درخواست دارد 

جانبازان عزیز این حادثه را مشمول دعای خیر خود قرار داده و شفای عاجل آنها را از درگاه  خداوند متعال مسئلت نمایند.

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح  
دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی، 
ضمن تشکر صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه ملت ایران 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، نظام جمهوری اسالمی را 
در بهترین موقعیت و جبهه استکبار و در رأس آن آمریکا 
را در ضعیف ترین شرایط دانستند و گفتند: مردم به ویژه 
جوانان و همچنین مسئوالن باید با وقت شناسی و اقدام 
بهنگام، از ظرفیت های فراوان به منظور حل مشــکالت 

کشور استفاده کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای سخنان خود با اشاره 
به راهپیمایــی عظیم ۲۲ بهمن امســال افزودند: من در 
بیانیه چند روز پیش از مردم ایران تشــکر کردم؛ اما آن 
تشــکر خیلی کمتر و کوچک تر از حق ملت ایران است 
زیرا مــردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال، کار بزرگی 
انجام دادند. ایشان با اشــاره به حضور پرحجم و گسترده 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تاکید کردند: گزارش ها و 
ارزیابی ها نشان می دهند، در اکثر شهرهای کشور حضور 
مردم نسبت به سال های قبل، بیشتر و متراکم تر بوده است 
که با همه وجود از مردم سپاسگزاری می کنم.رهبر انقالب 
اسالمی افزودند: اگرچه دشمن در تبلیغات خود این حضور 
را کتمان و یا سعی در کوچک نمایی آن می کند، اما این 
واقعیت را می بینند و معنای ایــن حضور عظیم مردمی 
را متوجه می شــوند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر 
اینکه هر کشــوری که مردم آن اینگونه در میدان حضور 
داشته باشند، از کید و آسیب دشمن مصون خواهد بود، 
گفتند: حضور گسترده مردمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
امسال، در واقع یک حرکت سیاســی، امنیتی، انقالبی، 
آگاهانه و پر معنا بود و مردم همان شعار اصلی یعنی »مرگ 
بر آمریکا« را که به معنای مرگ بر ســلطه گری و توطئه 
گری و تجاوزگری و دست اندازی به حقوق ملت هاست، 
سردادند.ایشان افزودند: باید شــکرگزار خداوند بود زیرا 
دل های مردم به دست اوست و در واقع خداوند متعال بود 
که مردم را به خیابان ها آورد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به برخی افراد ضعیف و منفعل که همواره ضعف های خود 
را به مردم نسبت می دهند و مدعی ضعیف شدن انقالب 
هستند، خاطرنشان کردند: مردم همین هایی هستند که 
در روز ۲۲ بهمن در خیابان ها دیدید و خداوند این ملت را 
که با بصیرت از هویت و کشور خود دفاع می کنند، مورد 
لطف قرار خواهد داد.حضرت آیت ا...خامنه ای در ادامه به 
شهادت جمعی از پاسداران حافظ امنیت و مرزها اشاره و 
تاکید کردند: این شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه کند 
که امنیت کشور به قیمت خون بهترین جوانان کشور به 
دست می آید و همه باید قدردان این جان فشانی ها باشیم.

رهبر انقالب اسالمی، امنیت کشور و امنیت مراسم هایی 
همچون راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن و عزت ملی کشور را 

مرهون جان فشانی حافظان امنیت در سپاه، ارتش و نیروی 
انتظامی دانســتند.حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با 
تجلیل از مردم شــهیدپرور اصفهان و حضور پرشکوه و 
اعجاب آور آنان در تشییع شــهدای حافظ امنیت، تاکید 
کردند: مردم اصفهان همواره جزو پیشــگامان نهضت و 
انقالب اســالمی بوده و هستند.ایشــان فرمودند: درباره 
این جوانانی که در راه امنیت کشور جان خود را فدا کردند 
بگویم: این حوادث باید ما را آگاه کنــد که امنیت به چه 
قیمتی به دست می آید. برخی کسانی که از امنیت کشور 
استفاده می کنند و کار و ورزش خود را انجام می دهند و بعد 
نمکدان می شکنند، بدانند امنیت از این راه به دست می آید. 
درود خدا بر ملت شهیدپرور اصفهان که آن تشییع را به راه 
انداختند. درود خدا بر سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و 
ارتش و دیگران. ایشان در ادامه سخنان خود، ۲۹ بهمن 
سال ۱۳۵۶ و قیام مردم تبریز را یوم ا... واقعی خواندند و با 
اشاره به پیشگامی و بصیرت و عملکرد انقالبی مردم تبریز 
و آذربایجان در حوادث مهم انقالب گفتند: این قیام مردمی 
دو ویژگی مهم داشت، ۱- وقت شناسی و ۲- اقدام بهنگام.

رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه مردم آذربایجان 
باید در گام دوم انقالب نیز همچون مراحل قبل پیشگام 
و پیشتاز باشــند، افزودند: امروز نظام جمهوری اسالمی 
از لحاظ فرصت و موقعیت و از لحاظ زمان اقدام و حرکت 
در بهترین شــرایط قرار دارد. حضرت آیــت ا... خامنه ای 
گفتند: امروز روز کار و حرکت دولت، مســئوالن،  ملت و 
بخصوص جوانان است که باید ظرفیت های بال استفاده 
فراوان و گسترده کشور را شناسایی و بهره برداری کنند. 
ایشان اســتفاده از ظرفیت های کشور را نیازمند حرکت 
آتش به اختیار جوانان دانســتند و خاطرنشــان کردند: 
گروه های جوان مومن و انقالبی باید هر کاری را که امکان 
پذیر اســت در چارچوب قوانین و مصلحت کشور انجام 

دهند و معطل کســی نباید بمانند. رهبر انقالب اسالمی 
با اشــاره به موقعیت ضعیف دشمن یعنی جبهه استکبار 
و در رأس آن رژیم متجــاوز آمریکا، تاکید کردند: ما نمی 
خواهیم خود را به ساده لوحی بزنیم و از دشمن غافل شویم 
اما واقعیات نشانگر آن اســت که دشمن به شدت گرفتار 
مسائل داخلی و خارجی اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای 
»مشکالت اجتماعی«، »افسردگی و سرخوردگی جوانان«، 
»افزایش آمار قتل و جنایت«، »گســترش اعتیاد و مواد 
مخدر«، »درگیری میان ســران آمریکا« و »بدهی های 
عجیب و غریب« را بخش هایــی از گرفتاری های آمریکا 
برشــمردند و افزودند: همه این موارد مستند به آمارها و 
گزارش های رسمی و داخلی آمریکاست و به دلیل همین 
مشکالت و گرفتاری ها، دچار وضعیت کنونی در سوریه و 
عراق و افغانستان شده اند و به شدت نیز عصبانی هستند.

ایشان با اشــاره به برگزاری ناموفق نشست ورشو گفتند: 
دولتمردان ضعیف العقل آمریکا از برخی دولت های همکار 
خود و دولت های ضعیف و مرعوب برای نشســت ورشو و 
تصمیم گیری ضد ایران دعوت کردند اما این نشســت به 
هیچ نتیجه ای نرسید و همه اینها نشــانه ضعف است و 
دشمن که در حالت ضعف دچار عصبانیت می شود، شروع 
به جنجال و فحاشی می کند. رهبر انقالب اسالمی تاکید 
کردند: این جنجال ها که از روی ضعف است، نباید دل فالن 
مسئول را خالی و یا فالن جوان را دچار خطا کند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: آن روزی که این انقالب 
یک نهال ضعیف بود، همه دشــمنان متحد شــدند ولی 
نتوانستند کاری بکنند، بنابراین امروز که آن نهال تبدیل به 
یک درخت تناور شده است، هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایشان با یادآوری سخنان حضرت زینب سالم ا... علیها در 
دربار یزید، گفتند: امروز هم ما به دشمن می گوییم، هر 
غلطی می توانی بکنی، بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی 

توانی بکنی. رهبر انقالب اسالمی، نشست شکست خورده 
ورشو و هم نشینی مقامات کشورهای به ظاهر مسلمان با 
رژیم صهیونیستی و هم پیمانی با آمریکا را موجب رفتن 
آبروی آنان دانستند و تاکید کردند: این افراد در میان ملت 
خود نیز هیچ آبرویــی ندارند.حضرت آیت ا... خامنه ای، با 
اشاره به نشاط چهل ســالگی انقالب اسالمی و آمادگی و 
قدرت الزم برای حرکت رو به جلو خاطرنشان کردند: همه 
مشکالت کشور اعم از گرانی ها، کاهش ارزش ریال و مسائل 
تولید داخلی قابل حل است؛ اما نیازمند صبر، تدبیر، اتحاد 
و جدیت مسئوالن در حرکت است. ایشان با تاکید مجدد بر 
ظرفیت های فراوان کشور و ضعف دشمن و لزوم استفاده از 
فرصت ها، خطاب به جوانان گفتند: شما جوانان عزیز موتور 
پیشران حرکت کشور هستید و باید خود را از لحاظ روحی، 
معنوی، اخالقی، صمیمی، علمی و توانایی های مدیریتی 
و تشــکیالتی آماده کنید و مدیریت کشــور را به دست 
بگیرید. البته از تجربه پیران نیز باید استفاده کنید.رهبر 
انقالب اسالمی آینده کشور را متعلق به جوانان دانستند 
و تاکید کردند: جوانان می توانند کشور را به قله برسانند و 
باید آمادگی خود را در عمل و همچنین با ثبات قدم نشان 
دهند.حضرت آیت ا... خامنه ای یک توصیه هم به مسئوالن 
کردند و گفتند: دشمن را درست بشناسید و مراقب باشید 
فریب او را نخورید، چه هنگامی که مشت و دندان نشان می 
دهد و چه هنگامی که لبخند می زند.ایشان افزودند: بدانید، 
دل های دشمنان بسیار بیشتر از حرف هایی که بر زبان می 
آورند، مملو از بغض و کینه نسبت به اسالم و مسلمانان و 
جمهوری اسالمی ایران است، بنابراین نباید خدعه دشمن 
را قبول کرد.رهبر انقالب اسالمی، رفتار و اقدامات غربی 
ها را به معنی واقعی کلمه خدعه آمیز خواندند و گفتند: 
تکلیف آمریکایی ها که مشخص است زیرا شمشیر را از رو 
بسته اند اما باید مراقب اروپایی ها بود زیرا آنها نیز با خدعه 
عمل می کنند.حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودند: من به 
مسئولین و دولتی ها نمی گویم چه کنند اما باید بنشینند، 
فکر کنند و به گونه ای عمل کنند که فریب آنها را نخورند 
و به امید آنکه حاال کاری بکنیم، خودشان و ملت را دچار 
مشکل نکنند. ایشان خطاب به مسئوالن گفتند: از دشمن 
وحشت هم نکنید و بدانید که دست خدا باالی همه دست 
هاست و خداوند پشتیبان ملتی است که دین او را یاری می 
کنند. رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان خود، تجلیل از 
شهدا و تکریم خانواده های شهدا را از کارهای خوب و اصلی 
برشمردند و تاکید کردند: باید نام و اعتبار و جایگاه شهدا 
و خانواده های آنان را روز به روز افزایش داد زیرا شــهدا، 
شاخص های مسیرحرکت انقالب هستند.حضرت آیت ا...

خامنه ای با گرامیداشت یاد امام و شهدا، گفتند: به لطف 
خداوند، جوان های عزیز روزی را خواهند دید که همه آنچه 

را که به دنبال آن هستیم، محقق و متجلی خواهد شد.

  جواب »نه« اروپایی ها 
به خواسته ترامپ

پس از اینکه دونالد ترامپ، رس جمهوری آمریکا از 
کشورهای اروپایی خواست داعشی های بازداشت 
شده در سوریه را که تابعیت این کشورها را دارند، 
بپذیرند،  پاریس، برلین، بروکســل و کپنهاگ به 
این اظهارات واکنش نشان دادند.به گفته منابع، 
حدود ۱۵۰ فرانسوی بین تروریست های داعش 
هستند. طرف های حقوقی نگران احتمال انتقال 
تروریست های خارجی به عراق هستند.در بلژیک 
نیز وزیر دادگستری این کشور خواهان یک راهکار 
اروپایی برای این مســئله شــد و گفت که باید با 
آرامش این موضوع را بررســی کرد تا با خطرات 

امنیتی کمتری مواجه شویم.

پاکستان، سفیر خود  در هند را 
فراخواند

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرد 
این کشور سفیرش را از هند برای مشورت و رایزنی 
فراخوانده است.بعد از آنکه یک گروه تروریستی 
شبه نظامی در پاکستان مسئولیت حمله مرگبار 
چنــد روز پیش به یــک کاروان ارتــش هند در 
کشمیر با حدود ۴۰ کشته در میان نظامیان هند را 
بر عهده گرفت، هند به شدت به اسالم آباد حمله و 

سیاست های پاکستان را محکوم کرد.

 علت لغو سفر »بن سلمان«
 به اندونزی و مالزی 

روزنامه اینترنتی رای الیوم در یادداشــتی نوشت: 
درباره تعویق ســفر محمد بن ســلمان به مالزی و 
اندونزی همچنان ابهام وجود دارد. این دو کشــور 
اعالم کردند سفر وی به درخواست ریاض تا زمانی 
نامعلوم به تعویق افتاده اســت. برخی فرضیه ها در 
عرصه داخلی عربســتان حاکی از آن اســت که او 
احتماال عدم توفیق سفر اخیر خود را به آن شکلی که 
مورد انتظارش بوده درک کرده است زیرا سفر او در 
عناوین روزنامه ها و مجالت نه به عنوان یک فرمانده 
اصالح طلب بلکه به عنوان مســئول و متهم ترور 
خاشقجی منعکس شد.البته عده ای معتقدند سفر 
بن سلمان به درخواست مالزی و اندونزی به تعویق 
افتاده است، اما در رفتاری دیپلماتیک و برای پرهیز 
از حاشیه اعالم کرده اند که این اقدام به درخواست 

عربستان صورت می گیرد.

افشاگری از رابطه یکی از وزرای 
دولت عربستان با موساد 

یک ســایت آمریکایی در گزارشــی اعــالم کرد: 
جاسوسی که از دهه  ۹۰ گذشته روابط محرمانه ای 
با موساد اسراییل داشته و هنوز هم این رابطه ادامه 
دارد عادل الجبیر، وزیر خارجه سابق عربستان بوده 
که اکنون وزیر مشاور در امور خارجه است. به گفته 
جما باکلی، نویســنده انگلیســی این مقاله روابط 
الجبیر با موساد به دهه  ۹۰ قرن گذشته برمی گردد.

این نویسنده بعد از بحث و جست وجوی عمیق در 
اینترنت توانست»فیلیپ جراردی«را پیدا کند که 

افسر سابق آژانس اطالعات مرکزی آمریکاست. 

گزارش بی بی سی از محل 
اختفای »سلمان رشدی«

طبق مستند بی بی سی، »سلمان رشدی« بالفاصله 
پس از صدور فتوای امام خمینی)ره( از خانه و کاشانه 
خود در لندن فرار کــرد و در ۵ ماه اول زندگی خود 
پس از صدور این فتوا با وجــود آنکه تحت مراقبت 
شبانه روزی پلیس قرار داشت، از ترس جانش ۵۷ بار 
محل سکونت خود را تغییر داد. او که سی سال است 
زیر سایه مرگ زندگی می کند و برای ۱۳ سال نیز 
مجبور شد از ترس جانش با نام و هویت جعلی زندگی 
 )AFP( کند، اخیرا در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه

گفته که از زندگی مخفیانه خسته شده است.

 سفیر پاکستان برای مقابله
 با تروریست ها تعهد داد

رییس گــروه دوســتی و پارلمانــی ایران و 
پاکستان با اشاره به تماس تلفنی اش با سفیر 
پاکستان، گفت: سفیر پاکستان برای مقابله 
با تروریســت ها تعهد داد. احمد امیرآبادی  
فراهانی با اشاره به تماس تلفنی اش با سفیر 
پاکستان برای پیگیری حادثه خاش، گفت: از 
دولت پاکستان خواسته شد تا به تعهدات خود 
درباره مقابله با اقدامات گروه های تروریستی 
در داخل خاک این کشور عمل کند. نماینده 
مردم قم در مجلس ادامه داد: مراتب نگرانی 
نمایندگان مجلس درباره عدم برخورد قاطع و 
مناسب ارتش این کشور با تروریست هایی که 
با حضور در مناطقی از پاکســتان هرازگاهی 
به ایــران آمده و اقدامات تروریســتی انجام 
می دهند نیــز در این تمــاس تلفنی اعالم 
شد.وی افزود: سفیر پاکستان قول داد برای 
مقابله با تروریست ها اقدام شود و تاکید کرد 
هیچکدام از این گروه های تروریســتی مورد 

حمایت اسالم آباد نیستند.

 تجهیز زیردریایی »فاتح«
 به موشک کروز نصر

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: موشک 
زیردریایی فاتح موشــک کروز نصر نام دارد 
که در پروژه جاســک ۲ به نتیجه رسیده و با 
موشک نصر که قبال ساخته شــده در تمام 
زمینه ها متفاوت است.حسین خانزادی افزود: 
این موشــک به لحاظ برد و دیگر قابلیت ها 
با موشــک کروز دریایی نصر تفــاوت دارد و 
از قابلیت و دقت بیشــتری برخوردار است. 
دریادار خانزادی گفــت: زیردریایی فاتح از 
قابلیــت و توانمندی های دفاعــی ویژه ای 
برخوردار اســت؛ اما برای حفظ مالحظات 
امنیتی نمــی توانیم اطالعات بیشــتری از 

قابلیت های این موشک عنوان کنیم.

با پرداخت بدهی های دولت 
از محل واگذاری اموال 

موافقت شد
مجلس با پرداخت بدهی های دولت از محل 
واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت 
و موسســات و شــرکت های دولتی موافقت 
کرد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در 
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه، 
مجلس با پرداخت بدهی های دولت از محل 
واگذاری اموال و دارایی های دولت موافقت 
کرد. بر اساس بند دو تبصره ۲،بدهی دولت 
به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای 
عمومی غیردولتی از محــل واگذاری اموال 
و دارایی های متعلق به دولت و موسســات و 
شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق 
مندرج در اصل هشتاد و ســوم )۸۳( قانون 
اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم 
)۴۴( قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصالحات 
و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره )۱۸( 

این قانون قابل پرداخت است.

آخرین وضعیت مرزبانان 
ربوده شده

مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور، آخرین 
وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرز میرجاوه 
را تشریح کرد. شــهریار حیدری گفت: ۱۲ 
نفر توســط گروهک های تروریستی ربوده 
شــدند که ۵ نفر آن ها در همان روز های اول 
با پیگیری های دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دولت پاکســتان آزاد شدند. وضعیت ۷ نفر 
باقی مانده نیز از ســوی وزارت امور خارجه 
کشور و دولت در ســطوح مختلف پیگیری 

می شوند.
به گفته وی؛ این ۷ نفر در حال حاضر صحیح 

و سالم بوده و در اختیار گروهک هستند.

بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه:

نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
اکثر اعضای این فراکسیون استیضاح رییس جمهور 
را مقــدور و مطلــوب نمی دانند. محمــد دهقان ، با 
اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان برای تهیه امضا 
جهت استیضاح رییس جمهور، گفت: ما فهرستی از 
نابسامانی ها در داخل کشور داریم که ربطی به مسائل 
سیاســی ندارند. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی 
استیضاح رییس جمهور به چند دلیل کاری نادرست 
است، چرا که با این اقدام تمام اقدامات و پیگیری های 
شایسته ای که تا پیش از این انجام گرفته تحت الشعاع 
قرار می گیرد و چون استیضاح در افکار عمومی اقدامی 
سیاسی تلقی می شود، پیگیری های ما را در ذهن مردم 
با دوقطبی های سیاسی آمیخته جلوه می دهد. دهقان 
ادامه داد: برفرض که ۹۸ نفر استیضاح رییس جمهور را 
خواستار باشند با توجه به اینکه اکثریت قاطع مجلس با 
حمایت خود رییس جمهور به مجلس آمده اند لذا بعد 
از طرح در صحن علنی، به هیچ وجه امکان اینکه دو 
سوم نمایندگان یعنی ۱۹۴ نماینده به آن رای بدهند، 

وجود ندارد .

 استیضاح روحانی
  کار نادرستی است

نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

تیم امنیتی محافظان »ترامپ« 
در سفر آخر هفته او به باشگاه 

گلف در منطقه»پالم بیچ« 
ایاالت فلوریدای آمریکا

استیضاح روحانی  کار نادرستی است

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: تاکنون 
در ثبت ساز وکار اینســتکس موفقیت الزم را 
از اروپا ندیده ایم و این مسئله با کندی بسیار 
پیش رفته  است. بهرام قاســمی در خصوص 
»اینســتکس« و همراهی اروپا با ایران تحت 
فشــارهای آمریکا، گفت: فشــارهای آمریکا 
ادامــه دارد و به دالیل مختلــف مخالف ادامه 
همکاری های ایران با اروپا و دیگر کشورهاست. 
تصورم این اســت کــه آمریکایی ها همچنان 
جاه طلبی های خود را ادامــه خواهند داد. وی 
افزود: تاکنون در ثبت این ســازوکار موفقیت 
الزم را از اروپا ندیده ایم البتــه این صرفا گام 
اول اســت، آنچه اهمیت دارد گام های بعدی 
آنهاست. قاسمی تصریح کرد: آنها نمی توانند 
در این شــرایط این انتطار را داشته باشند که 
تعهدات ایران کامال اجرا شود، ما بارها به آنها 

تاکید کردیم که صبر ما حدی دارد.

روند ثبت سازوکار مالی 
کند پیش می رود

سردار سرلشکرمحمد باقری
رییس ستاد کل  نیروهای مسلح:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: مسئوالن ایران به هیچ وجه شروط 
اروپایی ها مبنی بر اجرای ســاز وکار مالــی را نخواهند 

پذیرفت. 
حســن بیگی با اشاره به ســازوکار ویژه مالی اروپایی ها 
برای مبادله اقتصادی با ایران موسوم به»اینستکس«، 
گفت: نباید ما به وعده های اروپایی ها خوش بین باشیم، 
بلکه باید راه پیشــرفت را در داخل کشــور جست وجو 
کنیم. وی افزود: کشور های اروپایی همواره تحت سلطه 
آمریکایی ها هستند و هیچ اراده ای از خودشان ندارند، لذا 
ممکن است تحت فشار آمریکا هر اقدامی از جمله عدم 
اجرایی کردن این سازوکار مالی را انجام دهند، بنابراین 

اروپایی ها چندان قابل اعتماد نیستند. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
 شــورای اســالمی  با بیان اینکه هیچ تضمینی وجود

  نــدارد کــه اروپایی ها به تعهــدات خودشــان عمل 
 کنند، اضافه کــرد: اروپایی هــا اراده و اختیاری برای 
 اجرای ایــن ســازوکار و پایبنــدی به تعهدات شــان 

ندارند.

ایران شروط اروپایی ها برای 
»اینستکس« را نمی پذیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

رییس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی گفت: اگر به هر دلیل فعالیت مراکز 
آموزشی و استقرار گروهک های تروریستی 
درپاکستان ادامه یابد، ایران بر اساس منشور 
ملل متحد، حق بدیهی و بیــن المللی خود 
می داند تا با این مراکــز برخورد و درصورت 

ضرورت، تصمیم گیری کند.
ســردار سرلشــکرمحمد باقری تاکید کرد: 
پاکستان مسئولیت اساسی در دفاع از مرزهای 
خود و پاک سازی ســرزمین های همجوار با 
جمهوری اســالمی از وجود این گروهک را 
دارد. وی تاکید کرد: خواســت ما از مقامات 
پاکستان این است که یا خود مناطق حضور 
گروهک های تروریســتی را پاک سازی کند 
و یا اجازه دهند نیروهای مســلح جمهوری 
 اسالمی وارد میدان شوند و با این گروهک ها

 مقابله کنند.

 ایران در پاکستان 
وارد عمل خواهد شد

پیشخوان

بین الملل

رهبر انقالب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی با اشاره به واقعه شهادت جمعی از پاسداران لشکر 14 امام حسین )ع( در 
حادثه تروریستی زاهدان فرمودند: مردم اصفهان همواره جزو پیشگامان نهضت و انقالب اسالمی بوده و هستند؛

مجادلــه بر ســر »دروغ 
بزرگ«

کشورم را بی دفاع نمی کنم 

گرانی راه حل دارد 
قدم اول، نظــارت و برخورد 

جدی است

دیپلماسی راه امن تا اسالم 
آباد 

حمله کیهان به یکی از یاران »احمدی نژاد« 
کیهان نوشت: عضو حلقه انحرافی از رضا ربع پهلوی دعوت کرد عضو حلقه بهار شود! »عبدالرضا-د« که آقای 
دوربینی حلقه انحرافی محسوب می شود، در توئیتی نوشت: »رضا پهلوی هم اگر به خداگونگی انسان باور داشته 
باشد و برای توانمند شدن انسان ها تالش کند و با هر شیوه ای که برای انسان ها حقارت و ذلت می خواهد، مبارزه 
کند حتما بهاری است. اصوال نهضت به سوی بهار، حزب و تشکیالت نیست، جریانی انسانی است که مرز مذهبی 
و سیاسی و نژادی و جغرافیایی ندارد«.گویا عضو حلقه انحرافی فراموش کرده که ربع پهلوی و مادرش - به همراه 
پدر مقبور- اموال ملت ایران را غارت کردند و به خارج از کشور بردند و بخشی از همان پول ها را علیه ملت ایران 
هزینه کردند. با این وصف، احتماال بشــود نتانیاهو و ترامپ و اوباما را هم بهاری حساب کرد. بالنسبت بهاری، 
حلقه های ماسونی و بهایی و صهیونیستی نیز با وجود نگرش فرقه ای، مدعی اند مرز مذهبی و سیاسی ندارند 

و همه مسئله شان، »انسان« است. 

تاکید  بر ماندگاری آیت اله جزایری بر مسند امامت جمعه اهواز
احتمال استعفای امام جمعه اهواز در حالی مطرح شده است که در جلسه ای که امامان جمعه این استان با آیت 
اله جزایری برگزار کرده اند، همه این افراد بر لزوم ماندگاری او  بر مسند امامت جمعه این استان تاکید داشته اند. 
حجت االسالم علی ابراهیمی پور، امام جمعه شهرستان آبادان با اشاره به جایگاه آیت اله جزایری در خوزستان، 
اظهار کرد: این موضوع به اندازه ای برای ما تلخ بود که خواب را از چشــم ما گرفت. اکثر ائمه جمعه از شاگردان 
آیت اله جزایری هستند و ایشان الگوی همه ما و جوانان است.حجت االسالم امینی، امام جمعه مسجدسلیمان با 
اشاره به بیانات رهبری در گام دوم انقالب، اظهار کرد: با شنیدن خبر کناره گیری آیت اله جزایری بار دیگر به عمق 
دیانت و معنوی ایشان  پی بردم .حجت االسالم سیدنبی موسوی، امام جمعه خرمشهر در این جلسه، اظهار کرد: 
نبود آیت اله جزایری در استان خوزستان حلقه  مفقوده ای است و هیچ فردی نمی تواند جای خالی ایشان را پر کند. 

با کناره گیری آیت اله جزایری دشمنان این نظام و انقالب خوشحال خواهند شد.

چهره ها

درود خدا بر ملت شهیدپرور اصفهان
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آغاز طرح نظارت ویژه نوروزی تعزیرات حکومتی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 اصناف

رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان:
مشکلی در تامین آرد استان 

وجود ندارد
رییس اتاق اصنــاف مرکز اصفهان گفت: برخی 
زمزمه ها و شــایعات مبنی بر کمبود آرد مطرح 
شــده؛ اما چنین چیزی صحت نداشته و هیچ 
مشکلی تحت عنوان کمبود آرد در استان اصفهان 
وجود ندارد. رسول جهانگیری در پاسخ به سوالی 
مبنی بر شایعه کمبود آرد در کشور اظهار کرد: 
در خصوص نحوه توزیع آرد در کشور و در استان 
اصفهان، سامانه ای از سوی دولت تعریف شده 
که در آن میزان مصرف واحدهای متقاضی آرد 
مشخص شده و دولت می تواند با نظارت بهتری، 
آرد تخصیصی به هر واحد را محاسبه و رهگیری 
کند. رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان خاطرنشان 
کرد: طبیعی است که در ابتدای راه اندازی چنین 
مدل هایی، تقاضایی کاذب از سوی برخی واحدها 
ایجاد شده و میزان مصرف اعالمی به دولت، بیش 
از میزان واقعی گزارش شــود. وی ادامه داد: در 

این ســامانه، هر واحد نانوایی، شیرینی پزی یا 
مصرف کننده آرد، میزان پخت و ظرفیت خود را 
اعالم می کند و بر اساس آن، سهمیه الزم برای 
وی مشخص می شود. جهانگیری متذکر شد: از 
این رو برخی زمزمه ها و شایعات مبنی بر کمبود 
آرد مطرح شده؛ اما چنین چیزی صحت نداشته 
و هیچ مشکلی تحت عنوان کمبود آرد در استان 
اصفهان وجود نــدارد. رییس اتاق اصناف مرکز 
اصفهان در خصوص شیرینی پزی ها و صنف نان 
فانتزی نیز یادآور شد: این واحدها نیز با کمک 
اتحادیه خود، از این ســامانه اســتفاده کرده و 

مشکلی در تامین آرد خود ندارند.

بازار

پلوپز برقی

استاندار اصفهان:
 نرخ بیکاری در اصفهان

 ۳ درصد بیش از کشور است
استاندار اصفهان گفت: نرخ بیکاری در اصفهان 
سه درصد بیشتر از کشور است و این شرایط برای 
اقتصاد استان خوب نیست. عباس رضایی ادامه 
داد: نرخ بیکاری کل کشــور ۱۲.۴ درصد است 
و این در حالی است که در اســتان اصفهان این 
نرخ ۱۵ درصد اعالم شده است. وی با بیان اینکه 
سازمان بازرسی در شرایط جنگ اقتصادی نباید 
با ضوابط و مطابق شرایط عادی رفتار کند، ادامه 
داد: ضوابط و مقررات امروز دستگاه ها برای زمان 
عادی پیش بینی شده اســت در حالی که ما در 

جنگ نابرابر اقتصادی و تحریم به سر می بریم.

اصفهان؛ میزبان بیست و دومین 
نمایشگاه لوازم خانگی 

محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان واقع در پل شهرســتان از نخستین روز 
اســفندماه، میزبان بیســت و دومین نمایشگاه 
بین المللی لوازم خانگی می شود. این نمایشگاه که 
تا پنجم اسفندماه برپا خواهد بود، میزبان شرکت 
هایی از استان های اصفهان، تهران، مشهد و تبریز 
است تا انواع لوازم خانگی برقی بزرگ و کوچک، 
خدمات پشتیبانی فروش و خدمات پس از فروش، 
انواع ظروف چینی و بلور و لوازم صوتی و تصویری 
را به نمایش عمومی بگذارند. در نمایشگاه امسال 
۸۲ شرکت اقدام به نمایش و عرضه محصوالت و 
خدمات خود خواهند کرد تا مردم و عالقه مندان 
به حوزه لــوازم خانگی در روزهای پایانی ســال 
فرصت بهتری برای آشنایی و انتخاب لوازم خانگی 
مورد نیاز خود در نوروز ۹۸ داشته باشند.در این 
دوره از نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 
سعی شده که تمامی فعاالن و برندهای مطرح این 
حوزه حضور فعالی در نمایشگاه داشته باشند. بر 
این اساس، برندهای مطرحی همچون دوو، اسنوا، 
برفاب، چینی توس، چینی زریــن، پالر، کاخلر، 
لوپز، زیــرووات، پاکتین، مادیــران، بوش، تکنو، 
بلسون، شاپ سرویس، فریدولین و سپاهان جارو 

در نمایشگاه امسال حضور یافته اند.

زمان استرداد ودیعه 
خودروهای انصرافی اعالم شد

در شرایطی که برخی مشتریان به دنبال انصراف 
از دریافت خودروهــای ثبت نامی خود )به دلیل 
افزایش قیمت( هســتند، خودروســازان به آنها 
اعــالم کرده اند ودیعه شــان را به همراه ســود 
مربوطــه، طــی ۱۲۰ روز کاری تحویل خواهند 
داد. این موضوع به وضوح نشــان دهنده کمبود 
نقدینگی خودروسازان اســت و باید منتظر ماند 
و دید آیا آنها همین وعــده ۱۲۰ روز کاری را نیز 
محقق خواهند کرد یا پول مشــتریان را دیرتر از 

موعد موردنظر مسترد می کنند.

 قیمت نفت به باالترین 
میزان   در سال ۲۰۱۹ رسید

  تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال، سبب شد 
قیمت نفت در معامالت روز گذشــته، به باالترین 
حد خود در ســال ۲۰۱۹ میالدی برســد. قیمت 
شاخص نفت خام دبلیوتی آی آمریکا در معامالت 
روز گذشــته از مرز ۵۶ دالر گذشت و به ۵۶ دالر و 
دو سنت به ازای هر بشــکه و قیمت شاخص نفت 
خام برنت دریای شــمال به ۶۶ دالر و ۶۵ ســنت 
برای هر بشــکه رسید.توافق ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش برای کاهش 
تولید نفت و همچنین تحریم های آمریکا ضد ایران 
و ونزوئال، از مهم ترین عوامل تقویت کننده قیمت 
نفت در هفته های اخیر به شمار می آید. معامله گران 
همچنین اعــالم کردند امیــدواری به حل و فصل 
اختالف آمریکا و چین درباره مسائل بازرگانی، به 

رشد قیمت نفت کمک می کند.

دینار کویت؛ قدرتمندترین ارز 
جهان

نشــریه فاریــن پالیســی، دینــار کویــت را 
قدرتمندتریــن ارز جهان معرفی کرد. نشــریه 
فارین پالیسی اعالم کرده اســت که کشورهای 
حاشیه خلیج فارس دارای قدرتمندترین ارزهای 
جهان هستند. پس از دینار کویت، ینار بحرین، 
ریال عمان و دینار اردن در صدر فهرست هستند. 
پس از آن پوند انگلیس و دالر جزایر کایمن قرار 
دارد. یورو در جایگاه هفتم و دالر در رتبه نهم این 

فهرست قرار دارد.

RC-101TSP پلوپز پارس خزر مدل

 292,000
تومان

RC175 پلوپز فلر مدل

 445,000
تومان

RC1108 پلوپز مولینکس مدل

 524,000
تومان

مرضیه محب رسول

موضوع »قاچاق« ســابقه ای طوالنی در ایران 
دارد. وجود انواع حفره های امنیتی در اقتصاد 
موجب شده تا بسیاری از افراد  در زنجیره قاچاق 
در کشور فعالیت داشته باشند و هر از چند گاهی 
آفت قاچاق دامن بخشی از تولیدات داخلی و یا 
فعاالن اقتصادی را  در بر می گیرد. این هیوال به 
قدری در تار و پود اقتصاد ایران ریشــه دوانده 
که به صفر رساندن آن رویایی محال است که  با 
وجود تمام تالش ها و برنامه ریزی های صورت 
گرفته که اتفاقا کم و محدود هم نبوده اســت 

همچنان قاچاق در بازار ایران جوالن می دهد. 
خودور و لوازم خانگی در صدر فهرست قاچاق

با استناد به داده های ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
قاچاق مکشوفه بعضی کاالها تا چندین برابر نسبت به 
مقدار سال گذشــته افزایش پیدا کرده است. در صدر 
این افزایش هــا، خودرو بوده که طی ۹ ماهه امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هشت برابر 
رشد داشته است. میزان خودروی قاچاق کشف شده 
بیش از ۶۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش پیدا کرده است. طی ۹ ماهه سال گذشته ۴۸۹ 
خودرو و در ۹ ماه امسال ۳۷۲۲ خودروی قاچاق کشف 
شده که مقایسه این دو رقم حاکی از رشد هشت برابری 
خودروی قاچاق مکشوفه است.  فرآورده های نفتی با 
افزایش ۱۱۰ درصدی، رتبه دوم میزان رشد قاچاق در 
کشور را به خود اختصاص داده  است. پس از آن لوازم 
خانگی با ۸۵ درصد رشــد، پارچــه ۴۹ درصد و دام و 
احشام با ۲۶ درصد رشــد همراه بوده است. بر اساس 
آمار اعالم شده، سه قلم عمده کشفیات قاچاق در ۹ ماه 
سال جاری، عبارتند از: خودرو با ۳ هزار و ۷۲۲ دستگاه، 
لوازم خانگی با ۱۵ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۱۹ دستگاه و 
لوازم آرایشی و بهداشتی ۲۸ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۷۹۶ 
عدد؛ این اقالم حدود ۳۶ درصد از کل کشفیات قاچاق 

در کشور را به خود اختصاص داده اند.
رشد قاچاق ممنوعه ها

بر اســاس جدیدترین آماری که از سوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز منتشر شده است، بیشترین میزان 

قاچاق مربوط به کاالهایی است که دارای ممنوعیت 
وارداتی بوده اند. تجربه ثابت کرده که بازار ایران نیازهای 
خود را به هر طریق تامین می کنــد و راه هایی که با 
ممنوعیت واردات مسدود شــده به سرعت با قاچاق و 
اندکی صرف هزینه بیشتر گشوده می شود. ممنوعیت 
واردات لوازم خانگــی که در ماه های اخیــر به بهانه 
حمایت از تولیدات داخلی انجام گرفته، نه تنها رونقی 
در این بازار به وجود نیاورده بلکه احتکار و رشد قاچاق 
را در پی داشته است. این مسئله در حالی است که این 
روزها بازار لوازم خانگی با حاشیه هایی هم همراه بوده 
اســت از جمله توصیه رییس اتحادیه لوازم خانگی به 
مردم برای خرید از این بازار قبل از گرانی ها که واکنش 
های زیادی را در پی داشت؛ اما با گشت و گذاری در بازار 
می توان به خوبی مشاهده کرد رکودی که به شدت در 
این بازار چنبره زده است به آسانی و با این توصیه ها از 
بین  نخواهد رفت. بازار خودرو هــم به عنوان دومین 
بخش قاچاق گســترده کاال  وضعیت خوبی ندارد در 
ســایه ممنوعیت واردات، قاچاق به خصوص در بازار 
لوازم یدکی خودرو بیداد می کند و این موضوع به دلیل 
ممنوعیت واردات از مبادی رسمی، رشد لوازم یدکی 

قاچاق تقلبی و بی کیفیت را هم در پی داشته است.
چه کاالهایی بیشتر به اصفهان قاچاق می شود؟

استان اصفهان به لحاظ جایگاه و موقعیت جغرافیایی 
یکی از اصلی ترین استان های درگیر با مسئله قاچاق 
است. برخی از اصلی ترین شاهراه های حمل قاچاق به 
خصوص برای رساندن این کاالها به تهران از اصفهان 
می گذرد و به همین دلیل میزان کشفیات در استان 
همواره باالست. محمد جواد ابراهیمیان، مدیر روابط 
عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصفهان در گفت 
وگو با »زاینده رود«  در مورد آمار و میزان کشــفیات 
قاچاق در استان گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سال 
۱۳۸۱ کار خود را آغاز کرد که ستادها در قالب اقدامات 
پیشگیرانه و مقابله ای در حال فعالیت هستند.  به گفته 
وی، میزان کشفیات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
طی ۱۰ ماه ســال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان 
بوده است. ابراهیمیان تصریح کرد: استان اصفهان در 
سطح بندی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح ۲ قرار 
گرفته است که این با توجه به مرزی نبودن استان نشان 
می دهد اســتان اصفهان تا چه حد در مبارزه با قاچاق 
موثر بوده است. وی با اشاره به باال بودن افزایش میزان 
کشفیات در استان خاطر نشان کرد : بیشترین میزان 
کشفیات کاالی قاچاق شامل ۵ گروه کاالیی می شود. 
در صدر این کشفیات لوازم خانگی قرار دارد و رده های 

بعدی به ترتیب مواد خوراکی و آشامیدنی و لوازم یدکی 
و خودرو و کاالهای آرایشی و بهداشــتی قرار دارند و 

جایگاه پنجم مربوط به ارز است.
سرنوشت کشفیات چه می شود؟

سال گذشــته بود که بحث معدوم ســازی کاالهای 
مکشــوفه قاچاق با گمانه زنی هــا در مورد چگونگی 
برخورد با محموله خودروهای قاچاق داغ شده بود. در 
آن زمان مسئوالن تاکید کردند که کاالهای قاچاق وارد 
چرخه اقتصاد داخلی نخواهد شد؛ اما مشخص نیست 
این کاالها پس از کشف دقیقا چه سرنوشتی خواهند 
داشت. مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در این زمینه گفت: کاالها پس از کشــف و تهیه 
صورت جلسه در اختیار سازمان فروش اموال تکمیلی 
قرار می گیرد. اگر مالک نتواند قاچاق نبودن کاالی خود 
را اثبات کند، مراجع قضائی و تعزیرات به این پرونده ها 
رسیدگی کرده و اگر فرآیند گمرکی و تجارت مشخصی 
را طی کرده باشد، برگردانده می شود. در صورت محرز 
بودن قاچاق کاال برخی از آنهــا مانند لوازم خانگی در 
صورت فراهم بودن زمینه دوباره صادر می شوند و برخی 
دیگر از کشفیات مانند اقالم غذایی و نوشیدنی به دلیل 
شبهه در سالمتی و مشکالت بهداشتی، معموال معدوم 

سازی می شود. 
 قاچاق معکوس در اصفهان وجود ندارد

یکی از حاشــیه های نوظهور در قاچاق، ایجاد فرآیند 
قاچاق معکوس و یا خارج کردن کاالهای تولید داخل 
به صورت غیــر قانونی به خارج از مرزهاســت. پس از 
ســوخت، بازار مواد خوراکی، طال و حتی محصوالتی 
مانند گوشت قرمز و سفید نیز با شائبه قاچاق به خارج 
مواجه هستند که در روزهای اخیر همین قاچاق گوشت 
به شــدت بازارهای داخلی را با آشفتگی مواجه کرده 
است. ابراهیمیان، با بیان اینکه قاچاق معکوس معموال 
در میان استان های مرزی دیده می شود، تاکید کرد 
آماری از قاچاق دام زنده از استان وجود ندارد. به گفته 
وی، به لحاظ جغرافیایی قاچــاق معکوس نمی تواند 
از اصفهان به صرفه باشــد؛ هر چند این ستاد اقدامات 
پیشــگیرانه گســترده ای را در مورد مبارزه با قاچاق 
سوخت و فرآورده های نفتی و دام طی روزهای اخیر در 

دستور کار قرار داده است.

جوالن ممنوعه ها در میان لیست قاچاق
 طی 10ماهه سال جاری122 میلیارد تومان کاالی قاچاق در استان اصفهان کشف شده است؛ 

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: زاینده رود باید روزهای پایانی امسال یا فروردین ماه 
سال آینده به مدت ۷۵ روز برای آبیاری زمین های کشاورزی رهاسازی شود زیرا کشت اخیر به آب نیاز دارد و اگر این 
اقدام با تاخیر انجام شود، موجب خسارت و افت تولید خواهد شد. حسین محمدرضایی اضافه کرد: اینکه چرا با وجود 
بارش های مطلوب در ایستگاه کوهرنگ ذخیره سد زاینده رود حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب است، به دلیل سازه های 
تحت عنوان آبخیزداری و آبخوان داری است، مسئوالن برای نجات زاینده رود باید به دنبال حذف و جمع آوری این سازه ها 
در باالدست باشند. وی به طرح انتقال آب بن- بروجن اشــاره کرد و افزود: این طرح عجیب و غیرکارشناسی، آب را از 
حوضه بی آب زاینده رود به حوضه پرآب کارون انتقال می دهدو  پیامدهای زیست محیطی بسیاری نیز به دنبال دارد.

زایندرود در مرحله 
بعد باید ۷۵ روز 
رهاسازی شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی شهرستان اصفهان: خبر

 

رییس کمیسیون کشــاورزی و صنایع غذایی 
ایران گفت: آنچه توسط کمیسیون کشاورزی 
اتاق اصفهان ارائه شده است را قطعا تا حصول 
نتیجه دنبال خواهیم کرد. غالمعلی فارغی در 
نشست مشــترک کمیسیون کشــاورزی ،آب 
و محیط زیســت اتاق بازرگانــی اصفهان با دو 
کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی 
و کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران با قدردانی 
از فعالیــت های صورت گرفته در کمیســیون 
کشــاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: آنچه توســط این کمیســیون 
 ارائه شــده اســت را قطعا تا حصــول نتیجه

 پیگیری خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه در برخی موارد اتاق ایران هم با 
محدودیت مواجه است، ادامه داد: شاه کلید حل 
مشکالت در بخش کشاورزی ایجاد یکپارچگی 

بین بخش های مختلف کشــاورزی و کاهش 
تصدی گری های دولت اســت و هر نسخه ای 
غیر از این بدون شک منجر به شکست خواهد 

شــد. فارغی وضعیت کنونی کشــور در زمینه 
امنیت غذایی و صنعت کشاورزی را یک جنگ 
اقتصادی دانســت و افزود: ایــن جنگ، جنگ 

کشاورزان است اما با این وجود ما کشاورزان در 
سیاست های آن هیچ نقشی نداریم و به عنوان 

کارگر تلقی می شویم.
وی، با تاکید بــر اینکه تاکنون نخواســته اند 
بخش خصوصی قوی داشــته باشــیم، اظهار 
داشــت: نمی تــوان از دولتی کــه ۸۰ درصد 
بودجــه خــود را صــرف امــور جــاری می 
کند انتظار مســاعدت و یاری داشــت و تنها 
درخواســت مــا از دولت این اســت که کاری 
به ما نداشــته باشــد و تنها به نظارت بپردازد. 
رییس کمیسیون کشــاورزی و صنایع غذایی 
ایران گفت: ما می خواهیم امورات ، سیاســت 
گذاری ها و مسائل مرتبط با آب و خاک و اجرا 
بر عهده خود کشــاورزان باشــد و دولت تنها 
 به نظارت پرداخته و در ســایر امــور مداخله و

 ایجاد مانع نکند.

طرح های کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در اتاق ایران دنبال می شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
6۰۰ هزار هکتار مراتع تخریب شده اصفهان به مراقبت خاص نیاز دارد

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: دست کم ۶۰۰ هزار هکتار از مراتع این 
استان به دلیل چرای مفرط دام تخریب شده است و به مراقبت خاص و بیشتر نیاز دارد. عبدالرضا مهاجری افزود: 
حدود ۶ میلیون هکتار مرتع در استان اصفهان وجود دارد که ۳۵ درصد از آن مرتع فقیر و یا خیلی فقیر است که 
از این مقدار، بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار نیازمند مراقبت و رسیدگی فراگیرتر، جلوگیری از ادامه چرای دام و اجرای 
طرح های بازیابی به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر است. معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
به اهمیت حفظ ذخایر منابع طبیعی از حوادثی چون آتش ســوزی اشاره کرد و افزود: با افزایش فعالیت یگان 
حفاظت این مجموعه، ۷۰ درصد تعداد آتش سوزی ها و ۷۳ درصد از سطح حریق های منطقه کاهش یافت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
آغاز طرح نظارت ویژه نوروزی تعزیرات حکومتی

طرح نظارت بازرسی ویژه نوروز تعزیرات حکومتی در اســتان اصفهان آغاز شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان هدف اجرای این طرح را صیانت از حقوق شــهروندی، نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش 
غیرقانونی قیمت ها دانست و گفت: در این طرح نظارتی ازجمله سازمان های صنعت، معدن و تجارت، غذا و 
دارو، اتاق بازرسی اصناف، دانشگاه علوم پزشکی  و نیروی انتظامی مشارکت دارند. غالمرضا صالحی افزود: سه 
گروه گشت  نظارتی در اصفهان و در هریک از ۲۳شهرستان این استان هم یک گروه بر نحوه خدمات واحدهای 
صنفی نظارت می کند. وی گفت: نظارت بر اقالم پروتئینی ازجمله گوشت سفید و قرمز، لبنیات، واحدهای 
خدمات رسان همچون هتل ها، خدمات درون شهری و برون شهری، آجیل و خشکبار، کیف، کفش و پوشاک 

از بررسی های این گشت مشترک است.

اگر شما قصد افتتاح حساب سپرده 
در یکی از بانک ها یا موسســات 
مالی را دارید و یــا می خواهید از 
تســهیالت بانکی استفاده کنید، 
برنامه محاســبات بانکی به کمک 
شــما خواهد آمد. مــی توانید با 
اســتفاده از این برنامه نرخ سود 
سپرده، اقساط وام و ... را محاسبه 
کرده و قبل از اینکه برای گرفتن 
وام و یا افتتاح حساب اقدام کنید، 
به صورت دقیق همه چیز را بدانید.

محاسبات بانکی 
)وام سپرده سود (

شن مالی
معرفی اپلیکی
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مفاد آراء
11/101 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون 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 139660302027002585 مورخ 1396/03/07  ابوالقاسم یزداني پزوه  
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291325549 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6195 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 201/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027008987 مورخ 1396/08/06 جواد پور مهر فرزند 
عبدالعلی بشــماره شناســنامه 246 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289686831 در 
ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پالک 7897 
 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 209/51 مترمربع. خریــداري طي

 سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027011844 مورخ 1396/11/04 حسن قرباني فرزند صفر 
بشماره شناسنامه 7806 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282862669 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 157/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رجبعلی نجاریان خوراسگانی.
4- راي شــماره 139660302027011849 مــورخ 1396/11/04 احمــد هاشــم 
پوردســتجردي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2983 صــادره از جرقویه بشــماره 
ملي 5649457433 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 157/16 
 مترمربع. خریــداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي رجبعلــی نجاریان 

خوراسگانی.
5- راي شــماره 139660302027012092 مــورخ 1396/11/11 خدیجــه بیگــم 
میرنیــام شــهرضا فرزند ســید محمود بشــماره شناســنامه 202 صادره از شــهرضا 
بشــماره ملي 1199029351 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بر روي قســمتي از 
قطعه زمیــن پالک 170 فرعــي از اصلي 12953 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 150/03 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

محمود فروغی ابری .
6- راي شــماره 139660302027013733 مورخ 1396/12/26 ناصر قاســمی نسب  
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649934 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8902 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 201/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027005271 مورخ 1397/06/03 نادیه جاللی فرزند مکي 
بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1272727769 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خوراسگانی.
8- راي شــماره 139760302027005827 مورخ 1397/06/20 ناصر قاســمی نسب 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649934 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9003 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 253/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي رضا .
9- راي شــماره 139760302027006876 مورخ 1397/07/22 افسانه حاتمي امنیه 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 44397 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282368176 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
10- راي شــماره 139760302027007181 مورخ 1397/08/01 سکینه زمانی سده 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 5 صادره از لنجان بشماره ملي 6209746837 در ششدانگ 
یکباب رستوران مخروبه و قطعه باغ متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 35 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 6474/54 مترمربــع. خریداري طي

 سند رسمي.
11- راي شــماره 139760302027007245 مورخ 1397/08/05 عباســعلي احمدي 
مسینه فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199497428 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 257 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مرکبیان فرزند غالمرضا .
12- راي شــماره 139760302027007308 مورخ 1397/08/06 مریم قادری زفره 
فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 5722 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282840460 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027007390 مورخ 1397/08/10 حســن امینی پزوه 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 3602 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283701898 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 201/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحیم زمانی پزوه.
14- راي شماره 139760302027007391 مورخ 1397/08/10 فاطمه بیگم سیادت 
فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 20185 صادره از کربال بشماره ملي 4722375224 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5699 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 175/54 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027007456 مورخ 1397/08/12 فضل اله هاشمیان 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1038 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199006491 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/85 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139760302027007457 مورخ 1397/08/12 مریم ناظمی فرزند 
مسیح اله بشماره شناســنامه 3752 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282785915 در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 
فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/85 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139760302027007458 مورخ 1397/08/12 صدیقه حسني مبارکه 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2 صادره از اردستان بشماره ملي 1189762587 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2558 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
18- راي شماره 139760302027007459 مورخ 1397/08/12 فاطمه دهقاني  فرزند 
منصور بشماره شناسنامه 76651 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281862630 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2558 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139760302027007460 مورخ 1397/08/12 علي اکبر کریمي فرزند 
عیدي محمد بشماره شناســنامه 370 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1128915030 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 2558 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139760302027007502 مــورخ 1397/08/13  محمد حســن 
بهار ردوست فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 2879 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287255396 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 339/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
21- راي شــماره 139760302027007503 مــورخ 1397/08/13 محمدحســین 
بهاردوســت  فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 546 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291038949 در ششــدانگ یکبــاب کارگاه احداثــي بــر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 2 فرعي از اصلــي 12384 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 277/92 مترمربــع. خریداري مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي عباس

 شاهین دوست .
22- راي شماره 139760302027007640 مورخ 1397/08/19 علی دهقانی خیادانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975653 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 169/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فاطمه دهقانی.
23- راي شــماره 139760302027007664 مــورخ 1397/08/20 ســید مجیــد 
قائدي باردئي فرزند سید حســین بشماره شناســنامه 2885 صادره از شهر کرد بشماره 
ملي 4620817023 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 127/90 مترمربع. 
 خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد رضا کشــاورز هفدانی

 فرزند حاجی علی .
24- راي شماره 139760302027007869 مورخ 1397/08/26 عقیل احمدی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2970 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649457301 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 183/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027007904 مورخ 1397/08/27 محمدرضا محسنی 
کوپائی فرزند عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270890999 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 132/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدرضا ماندنی فرزند محمد تقی .
26- راي شماره 139760302027008052 مورخ 1397/08/30 سعید رحیمی اصفهانی 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 58 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291469613 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6773 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 110/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خجسته خانم فشارکی.
27- راي شــماره 139760302027008055 مــورخ 1397/08/30 حســین کیاني 
ابري فرزند احمد بشــماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271461250 
در یک و یک - پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلي 12432 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 360/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 کریم فروغی.
28- راي شماره 139760302027008056 مورخ 1397/08/30 علي کیاني ابري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270670190 در یک و یک - 
پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلي 12432 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 360/33 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم فروغی.
29- راي شماره 139760302027008057 مورخ 1397/08/30 زهره چوپاني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 38 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283569809 در یک و یک - پنجم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي 
از اصلي 12432 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 360/33 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم فروغی.
30- راي شــماره 139760302027008058 مــورخ 1397/08/30 احمد کیاني ابري 
فرزند محمدعلي بشــماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291294910 
در یک و یک - پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلي 12432 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 360/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

کریم فروغی.
31- راي شــماره 139760302027008059 مــورخ 1397/08/30 محمدرضا کیاني 
ابري فرزند احمد بشماره شناسنامه 299 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293355216 
در یک و یک - پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلي 12432 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 360/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

کریم فروغی.
32- راي شــماره 139760302027008430 مــورخ 1397/09/11 جــواد فــالح 
فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 914 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291490647 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 9660 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/38 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
33- راي شماره 139760302027008433 مورخ 1397/09/11 مریم سادات طباطبائي  
فرزند سیدمحمد بشماره شناســنامه 215 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291484655 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 9660 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/38 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139760302027008560 مــورخ 1397/09/13 ناهید امیني پزوه 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2790 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283691248 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 143/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدرضا امینی.
35- راي شــماره 139760302027008633 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 42/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
36- راي شــماره 139760302027008634 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 39/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
37- راي شــماره 139760302027008635 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 36/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
38- راي شــماره 139760302027008636 مورخ 1397/09/14 حیدر علی دهقاني 
ارزناني فرزند رضا بشماره شناسنامه 60915 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281705381 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 53/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد عریضی .
39- راي شماره 139760302027008661 مورخ 1397/09/15 معصومه مالکوچکیان 
خوراســگاني فرزند احمد بشــماره شناســنامه 983 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291478965 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی حسین پور شمس آبادی.
40- راي شــماره 139760302027008664 مــورخ 1397/09/15 حســین فخاری 
فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291268006 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 13021 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 74/10 مترمربــع. خریداري طي 

سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027008665 مورخ 1397/09/15 ربابه خانم قیصري 
فرزند محمد بشــماره شناســنامه 25 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291348077 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13021 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 74/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.

42- راي شماره 139760302027008699 مورخ 1397/09/17 رسول شباني زلندي 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 58954 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281014461 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10107 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي احمد کردگاری کردآبادی.
43- راي شــماره 139760302027008705 مــورخ 1397/09/17 ســید عیســی 
میرباقري فرزند رسول بشماره شناســنامه 23629 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 
1970238569 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/28 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
44- راي شماره 139760302027008710 مورخ 1397/09/17 امیر حسین بیناء فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 3165 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287114164 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1572 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/24 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139760302027008711 مورخ 1397/09/17 حســن بیناء فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4224 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287210899 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1572 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 192/24 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139760302027008914 مــورخ 1397/09/21 محمدتقــي 
قاســمي کیچي ئي فرزند حسن بشماره شناســنامه 649 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659075223 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/38 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خدیجه امینی سدهی.
47- راي شماره 139760302027008916 مورخ 1397/09/21 مهدي قاسمي کیچي 
ئي فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 2882 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288277350 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/38 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خدیجه امینی سدهی.
48- راي شــماره 139760302027009169 مورخ 1397/09/26 غالم حسن ترابي 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 31 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129755881 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 120 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/85 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027009173 مــورخ 1397/09/26 مصطفی متقیان 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 1070 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1290492786 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 69 فرعي از 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 131/37 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شماره 139760302027009183 مورخ 1397/09/26 سهراب تیموری فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 734 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287912583 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139760302027009195 مورخ 1397/09/26 ابوالفضل کیانی ابری 
فرزند محمد  بشماره شناســنامه 770 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291476849 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 178/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد فروغی ابری.
52- راي شــماره 139760302027009197 مورخ 1397/09/26 سید مرتضی نوابی 
فرزند سید مهدي بشماره شناســنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291211543 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 53 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 304/60 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
53- راي شــماره 139760302027009203 مورخ 1397/09/26 بتول کیامهر فرزند 
بمانعلي بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283998432 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9638 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 126/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مصطفی نیلفروشان فرزند حاج میرزا ابوالقاسم.
54- راي شــماره 139760302027009210 مــورخ 1397/09/26 پنجعلی صادقي 
بابوکاني فرزند غالمحســین بشــماره شناســنامه 49 صادره از شــهرضا بشماره ملي 
1199495859 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

143/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
55- راي شماره 139760302027009211 مورخ 1397/09/26 عصمت ذهبي بابوکاني 
فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 29 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199526835 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/82 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027009213 مورخ 1397/09/27 لیال دادفر فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 62564 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281051489 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
284 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/09 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139760302027009214 مورخ 1397/09/27 جواد حسیني باالم 
فرزند غفور بشماره شناسنامه 640 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286497604 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 284 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/09 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
58- راي شماره 139760302027009296 مورخ 1397/09/28 محمد عابدی فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 33124 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282258702 در 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بی بی حکیمی.
59- راي شماره 139760302027009297 مورخ 1397/09/28 فاطمه سادات کازروني 
فرزند سید باقر بشماره شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287638937 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 46/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي پروانه اعظم ناظری.
60- راي شماره 139760302027009298 مورخ 1397/09/29 حسین افشارنیا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 991 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286268486 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 74/89 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

پروانه اعظم ناظری .
61- راي شماره 139760302027009335 مورخ 1397/10/01 مصطفي زارع پور فرزند 
حسنعلي بشماره شناسنامه 10 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419452561 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 95/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139760302027009352 مورخ 1397/10/01 ژاله افشارنیا فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 74469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281844421 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 249/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي پروانه اعظم ناظری و فروغ اعظم ناظری.
63- راي شماره 139760302027009353 مورخ 1397/10/01 شهرزاد افشارنیا فرزند 
حسین  بشماره شناسنامه 3080 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287006027 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 249/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي پروانه اعظم ناظری و فروغ اعظم ناظری.
64- راي شــماره 139760302027009355 مورخ 1397/10/01 شهرداری اصفهان  
بشناسه ملي 14000277232 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 467 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي.

65- راي شماره 139760302027009397 مورخ 1397/10/02 جمشید قیصري فرزند 
اباسلط بشماره شناسنامه 1799 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649409846 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11942 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 501/14 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027009423 مــورخ 1397/10/02 جعفر درویشــی 
خوراسگانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 12944 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283831244 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رمضانعلی باقری هستیانی .
67- راي شماره 139760302027009425 مورخ 1397/10/02 لیال شیروانی فیل آبادی 
فرزند مهرعلي بشماره شناسنامه 730 صادره از فارسان بشماره ملي 4679968958 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شهرداری اصفهان.
68- راي شماره 139760302027009439 مورخ 1397/10/02 علی عبدی خیادانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1089 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283918201 در 
سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139760302027009440 مورخ 1397/10/02 لیال هاشمی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 13779 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283839547 در دو و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139760302027009446 مورخ 1397/10/03 حسین مسعودپور 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 52125 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280946903 در 
4 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
71- راي شــماره 139760302027009447 مورخ 1397/10/03 حســن مسعودپور 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 757 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284848361 در 
4 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
72- راي شماره 139760302027009448 مورخ 1397/10/03 فائزه مسعودپور فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1034 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284530035 در 2 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
73- راي شماره 139760302027009449 مورخ 1397/10/03 فائقه مسعودپور فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 618 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284550001 در 2 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
74- راي شــماره 139760302027009450 مورخ 1397/10/03 فوزیه مســعودپور 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 878 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284669149 در 
2 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139760302027009454 مورخ 1397/10/03 محمد جعفر فودهء 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 2069 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287852955 در 
13/19 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 183600 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139760302027009456 مورخ 1397/10/03 محمد علي فوده فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1876 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288188153 در 13/2 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
77- راي شماره 139760302027009457 مورخ 1397/10/03 زهره فودهء فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1492 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287826008 در 5/87 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
78- راي شماره 139760302027009458 مورخ 1397/10/03 زهرا فوده فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1398 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287919235 در 5/87 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
79- راي شــماره 139760302027009459 مورخ 1397/10/03 مریم فودهء فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 42376 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282349422 در 5/87 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
80- راي شماره 139760302027009461 مورخ 1397/10/03 مجتبي نقشینه فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 704 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287969518 در 7 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
81- راي شماره 139760302027009462 مورخ 1397/10/03 فریفته نقشینه فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 481 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287910051 در 3/5 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
82- راي شماره 139760302027009463 مورخ 1397/10/03 نسیمه نقشینه فرزند 
مهدي بشماره شناســنامه 3524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284974839 در 3/5 
سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک واحد گاوداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
83- راي شــماره 139760302027009485 مــورخ 1397/10/03 محمدعلي غالم 
پور فرزند حسین بشماره شناســنامه 234 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649241491 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
23 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/32 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
84- راي شــماره 139760302027009488 مــورخ 1397/10/03 نرجــس خاتون 
روشني شهرضا فرزند ابوالقاسم بشماره شناســنامه 248 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287656072 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 23 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

105/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139760302027009499 مورخ 1397/10/03 مهین تاجري هرندي 
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 1744 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286545927 در 
چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 12025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 915/03 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139760302027009500 مــورخ 1397/10/03 پیمــان خامین 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4383 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288444427 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 915/03 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
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87- راي شــماره 139760302027009501 مورخ 1397/10/03 اكبر خامين فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 1396 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287621325 در نيم 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 12025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 915/03 مترمربع. خريداري

 طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139760302027009570 مورخ 1397/10/04 مجتبي برســيان 
فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 1940 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285783751 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 7 فرعي از اصلي 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/36 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
89- راي شــماره 139760302027009638 مــورخ 1397/10/04 اميــر قلــی 
ستاريان خوراســگاني فرزند عباسعلي بشــماره شناســنامه 10070 صادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1283802570 در ششــدانگ يکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي 
از قطعــه زمين پــالک 9 فرعي از اصلــي 5179 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 167/90 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

محمد و رضا ستاريان .
90- راي شماره 139760302027009686 مورخ 1397/10/06 مهری كوچکی هرندی 
فرزند اسمعيل بشماره شناســنامه 20 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659703038 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
91- راي شــماره 139760302027009745 مورخ 1397/10/08  اكبر رئيســي هتم 
آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291704361 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12844 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/04 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود اتحادی ابری و بانو صديقه تركش اصفهانی.
92- راي شــماره 139760302027009750 مورخ 1397/10/08 محمدرضا بديعی 
گورتــی  فرزند فضل اله بشــماره شناســنامه 11044 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283813955 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 3126 فرعــي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 69/77 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي عليرضا كاشفی

 فرزند حيدرقلی.
93- راي شماره 139760302027009818 مورخ 1397/10/09 محمد حسين سلماني 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 95 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291298037 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 946 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/43 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
94- راي شــماره 139760302027009820 مــورخ 1397/10/09 محمدرضا قائلي 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 1659 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287979068 در 
يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
946 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/43 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
95- راي شماره 139760302027009821 مورخ 1397/10/09 نسرين حساني فرزند 
حاتم بشماره شناسنامه 18706 صادره از اهواز بشماره ملي 1750951241 در يکدانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 946 
فرعي از اصلي 15202 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/43 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
96- راي شــماره 139760302027009833 مورخ 1397/10/09 رقيه اورعی فرزند 
محمدجواد بشماره شناســنامه 67 صادره از خوانسار بشــماره ملي 1229634770 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/82 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
97- راي شــماره 139760302027010007 مورخ 1397/10/11  احمدرضا مرشدي 
دهقي فرزند عليجان بشماره شناسنامه 48 صادره از فريدن بشماره ملي 1159670080 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 168/55 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباسعلی كشاورز فرزند علی .
98- راي شــماره 139760302027010009 مــورخ 1397/10/11 حاجيــه توكلي 
قهجاورســتاني فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 26 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291679928 در ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 31 فرعي از اصلي 10236 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

201/72 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
99- راي شــماره 139760302027010019 مــورخ 1397/10/12 اصغر شــيرازی 
باصيــری فرزند قاســمعلي بشــماره شناســنامه 7 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291867325 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پــالک 178 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
 مساحت 164/76 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم 

فروغ نساج پور اصفهانی .
100- راي شماره 139760302027010020 مورخ 1397/10/12 علي يزداني جوزداني 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291884580 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 178 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/76 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم فروغ نساج پور اصفهانی .
101- راي شــماره 139760302027010032 مورخ 1397/10/12 علی صحرا زاده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 72247 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281819247 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12366 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104/93 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ميرزا حسين خان زند.
102- راي شماره 139760302027010038 مورخ 1397/10/13 پروانه مهذب نيا فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 49953 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282422367 در يک و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

265/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
103- راي شماره 139760302027010040 مورخ 1397/10/13 مهری سجاديه فرزند 
سيد حسن بشماره شناسنامه 858 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287556663 در يک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

265/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
104- راي شــماره 139760302027010044 مــورخ 1397/10/13 ســيد نيمــا 
سجاديه خواجوئي فرزند سيد اصغر بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1270675877 در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 265/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
105- راي شــماره 139760302027010048 مورخ 1397/10/13 فرشته رحيم اوف 
فرزند منصور بشماره شناسنامه 919 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287882986 در نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/30 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
106- راي شــماره 139760302027010051 مورخ 1397/10/13 حسين مهذب نيا  
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 341 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287429408 در يک 
و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

265/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
107- راي شماره 139760302027010084 مورخ 1397/10/15 حسين شباني اناركي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از نائين بشماره ملي 1249888530 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10236 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 105/17 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نوروز علی  حسين پور كردآبادی فرزند محمد علی .
108- راي شــماره 139760302027010089 مورخ 1397/10/15 احمد مشــفقي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 7291 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283774712 در ششــدانگ يکباب دامداری و انبار علوفه احداثي بر روي قســمتي از 

قطعه زمين پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1912/45 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي علی مشــفقی خوراســگانی

 فرزند تقی.
109- راي شــماره 139760302027010221 مــورخ 1397/10/17 حيــدر قربانی 
خوراســگانی فرزند يداله بشــماره شناســنامه 52 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291337814 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/22 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسداله قضاوی پزوه فرزند عباس.
110- راي شــماره 139760302027010241 مــورخ 1397/10/18 عباس قربانيان 
كردآبادي فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 27 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291341250 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10186 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/65 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری فرزند عباس.
111- راي شماره 139760302027010258 مورخ 1397/10/18 مرتضي قادري فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 106 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291483551 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 9416 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 136/45 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

خانم خديجه بيگم فاطمی خوراسگانی .
112- راي شماره 139760302027010325 مورخ 1397/10/19 علي شفيعي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 77 صادره از جرقويه بشماره ملي 5649868085 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 12527 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سلطان محمود كيانی ابری فرزند كاظم.
113- راي شــماره 139760302027010368 مورخ 1397/10/20 بتول حبيب الهی 
اندوانی فرزند عبدالعزيز بشــماره شناســنامه 45449 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1280880074 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
3 فرعي از اصلــي 9504 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 126/35 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی رزاق زادگان.
114- راي شــماره 139760302027010481 مــورخ 1397/10/23 رضــا جعفری 
امامــزاده فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 706 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
5659085024 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 182/20 مترمربــع. خريداري 

طي سند رسمي.
115- راي شــماره 139760302027010491 مورخ 1397/10/23 اصغر جهان تاب 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 7887 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283780666 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12999-12998 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسداله فروغی ابری .
116- راي شــماره 139760302027010499 مورخ 1397/10/23 ولي اله قربانيان 
كردآبادي فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 455 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291532447 در ششــدانگ يکباب كارخانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 847/75 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
117- راي شــماره 139760302027010500 مورخ 1397/10/23 روح اهلل قربانيان 
كردآبادي فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 227 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291506942 در ششــدانگ يکباب كارخانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 860/90 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
1397 اكبــر  /10 118- راي شــماره 139760302027010505 مــورخ 23/
فقيهــي فرزنــد عباســعلي بشــماره شناســنامه 252 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1290387206 در ششــدانگ يکباب دامــداری پرورش اســب  احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 43 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به 
 مســاحت 1013/53 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 عباس داوری دولت آبادی .
119- راي شــماره 139760302027010509 مــورخ 1397/10/23 سيدحســن 
زهرائي فرزند ســيدعلي بشــماره شناســنامه 473 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291462635 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 6176 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 35/10 مترمربع. خريداري

 طي سند رسمي.
120- راي شماره 139760302027010510 مورخ 1397/10/23 سيدحسن زهرائي 
فرزند سيدعلي بشماره شناسنامه 473 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291462635 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6176 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/08 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
121- راي شــماره 139760302027010513 مورخ 1397/10/23 مهناز شــاه ولي 
فرزند علي بشماره شناســنامه 18467 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283887029 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 
 6176 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/08 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
122- راي شــماره 139760302027009185 مــورخ 1397/09/26 اكبــر رجبــی 
فرزند حسينعلي بشــماره شناسنامه 10 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189833018 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 42 فرعي از 
 اصلي 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 176/47 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
123- راي شــماره 139760302027010857 مورخ 1397/11/04 رحيم خوانساری 
فرزند حيدر بشماره شناسنامه 72 صادره از فريدن بشماره ملي 5759752707 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 126/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عزيزاله صغيرزاده داركی .
124- راي اصالحی شــماره 139760302027011073 مورخ 1397/11/09  فاطمه 
مظاهری فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره از تيران بشماره ملي 5499478074 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 9371 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/78 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. كه در 
 راي شماره 139760302027006831 مورخ 1397/07/21 اشتباها پالک 9373 ثبت

 شده بود .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30

م الف: 369145 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مفاد آراء

11/100 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صــدور آراء صادره هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 4604 مورخ 97/09/10 هيات اول آقاي محمد علي سيستاني نجف آبادي 
به شناسنامه شماره 302 كدملي 1090765061 صادره نجف آباد فرزند عباس بر ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالک شماره 346 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است.
2- رای شماره 5237 مورخ 97/10/09 هيات اول آقاي اصغر صابردستجردي به شناسنامه 
شماره 2458 كدملي 1289157197 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 148 مترمربع مفروزی از پالک شماره 3 فرعي از 4373 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
3- رای شماره 4774 مورخ 97/09/19 هيات اول آقاي حسين علي نوبخت دستجردي به 

شناسنامه شماره 1577 كدملي 1288871910 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 307 مترمربع پالک شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای 

احمد نوبخت دستجردی خريداری شده است.
4- رای شــماره 5106 مورخ 97/10/03 هيــات اول آقاي عباس اماني به شناســنامه 
شــماره 10 كدملي 4679727853 صادره فارسان فرزند قلي بر ششــدانگ يکبابخانه 
به مساحت 126 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4455 اصلي واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده است.
5- رای شماره 23 مورخ 97/01/08 و رای اصالحی شماره 5110 مورخ 97/10/03 هيات 
اول آقاي علي لطفي به شناسنامه شماره 23625 كدملي 1282706081 صادره اصفهان 
فرزند محمود بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 162/92 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای سيد هاشم هاشمی دنبه خريداری شده است.
6- رای شماره 1353 مورخ 97/03/03 و رای اصالحی شماره 5101 مورخ 97/10/02 
هيات اول آقاي عبدالحســين كوچک زاده ســعد آباد به شناسنامه شــماره 31 كدملي 
4459515490 صادره تفت فرزند آقا كوچک بر ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
252/02 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 79 فرعــي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز 

ثبتی گرديده است.
7- رای شماره 2985 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 5119 مورخ 97/10/03 
هيات اول خانم زهرا باغبان بصير به شناسنامه شماره 404 كدملي 1284721582 صادره 
اصفهان فرزند ابوالقاسم بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 155/7 مترمربع مفروزی از 
پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خياركار خريداری شده 

است.
8- رای شماره 2984 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 5080 مورخ 97/10/02 
هيات اول آقاي اكبر حسن پورخادمي به شناسنامه شماره 42323 كدملي 1280311991 
صادره اصفهان فرزند حبيب اله بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 183/1 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمود خياركار 

خريداری شده است.
9- رای شماره 5151 مورخ 97/10/04 هيات اول خانم ايران كاظمي اسفه به شناسنامه 
شــماره 27 كدملي 1199489360 صادره شهرضا فرزند شــکراله بر ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 119/55 مترمربع مفروزی از پالک شماره2573 فرعي از5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
10-  رای شماره 5194 مورخ 97/10/06 هيات اول آقاي  مرتضي دهقان به شناسنامه 
شماره 16156 كدملي 1282630849 صادره اصفهان فرزند فتح اله بر ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 297/40 مترمربع مفروزی از پالک 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای يداله لطفی 

خريداری شده است.
11- رای شــماره 4889 مورخ 97/09/25 هيات اول آقاي حسين شــهباز گهروئي به 
شناسنامه شــماره 11 كدملي 6339653979 صادره فرزند قنبر بر ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 148/87 مترمربع مفروزی از پالک شــماره68 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رجبعلی بقولی دستجردی خريداری شده است.
12-  رای شــماره 5306 مــورخ 97/10/11 هيات اول خانم منيره رســولي همامي به 
شناســنامه شــماره 5 كدملي 6209617891 صادره لنجان فرزند قدمعلي بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 184 مترمربع مفروزی از  پالک شماره 167 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمود نادری دستجردی خريداری شده است.
13- رای شــماره 5122 مورخ 97/10/03 هيات اول آقاي فريدون كدخدايي اليادراني 
به شناسنامه شماره 628 كدملي 1284619001 صادره فرزند غالمحسين بر ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 250/60 مترمربع مفروزی از پالک  4492 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است.
14-  رای شماره 5076 مورخ 97/10/02 هيات اول آقاي احسان سلطاني شهماروندي به 
شناسنامه شماره 1100042040 كدملي 1100042040 صادره فالورجان فرزند بهرام بر 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 73 مترمربع مفروزی از پالک شماره 12 فرعي از 2944 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
15-  رای شــماره 5282 مورخ 97/10/10 هيات اول آقــاي محمدرضا علي ويالني به 
شناسنامه شماره 21952 كدملي 1282688855 صادره اصفهان فرزند اميراله بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 70/5 مترمربع مفروزی از پالک شماره102 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
16-  رای شماره 5236 مورخ 97/10/09 هيات اول آقاي  اله وردي كياني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 58 كدملي 4622914212 صادره شهركرد فرزند غالمعلي بر ششدانگ 
يکبابخانه به مســاحت 127/90 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سيد مرتضی هاشمی خريداری شده است.
17-  رای شــماره 4601 مورخ 97/09/10 هيــات اول خانم اعظم بابادي عکاشــه به 
شناسنامه شماره 2279 كدملي 1289189919 صادره فرزند علي بر ششدانگ يکبابخانه  
به مســاحت 97/16 مترمربع مفروزی از پالک شماره 229 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است.
18-  رای شــماره 4775 مورخ 97/09/19 هيات اول آقاي محمد صادقي به شناسنامه 
شــماره 962 كدملي 1289344205 صادره اصفهان فرزند علي بر قســمتی از يکباب 
ساختمان به مساحت 40/34 مترمربع پالک شــماره 451 فرعي از 4858 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم فاطمه عمرانی خريداری شده است.
19-  رای شــماره 4828 مورخ 97/09/21 هيات اول آقاي ســعادت غفاري گوشه به 
شناسنامه شماره 1027 كدملي 4679295031 صادره فارسان فرزند شعبانعلي بر ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 82 مترمربع پالک شماره 338 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

بانو ربابه يزدان پرست خريداری شده است.
20- رای شــماره 5238 مورخ 97/10/09 هيات اول آقاي مجيد زين العابديان حسين 
آبادي به شناسنامه شماره 2872 كدملي 1289195854 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 64/74 مترمربع پالک  3079 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
21-  رای شــماره 4827 مورخ 97/09/21 هيات اول آقاي كرمعلي بيگي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 2633 كدملي 4621102826 صادره مركزي فرزند قهرمان بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 63 مترمربع پالک شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق 

خريداری شده است.
22-  رای شــماره 4830 مورخ 97/09/21 هيات اول خانم ام ليال بيگي به شناســنامه 
شماره 3135 كدملي 4621108069 صادره شهركرد فرزند علي بر ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 60 مترمربع پالک شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خريداری 

شده است.
23-  رای شــماره 5285 مورخ 97/10/10 هيــات اول خانم طاهره عمراني نســب به 
شناسنامه شماره 1276 كدملي 1289331790 صادره اصفهان فرزند اكبرقلي بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 88/55 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحيان دستجردی خريداری شده است.
24-  رای شــماره 5116 مــورخ 97/10/03 هيات اول  خانم ايران كاظــم زاده دنبه به 
شناســنامه شــماره 16415 كدملي 1282633430 صادره اصفهان فرزند حسينعلي بر 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 92/70 مترمربع مفروزی از پالک 4786 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 
آقای سيد محمد علی هاشمی خريداری شده است.

25-  رای شماره 4695 مورخ 97/09/14 هيات اول آقاي حسين انصاري بني به شناسنامه 
شماره 1209 كدملي 1289436479 صادره اصفهان فرزند ايرج بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی ازپالک شماره 476 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
26-  رای شــماره 4699 مورخ 97/09/14 هيات اول خانم مهناز قره يالي به شناسنامه 
شماره 2834 كدملي 1817339079 صادره آبادان فرزند سيد جمال بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی از پالک شماره 476 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
27- رای شــماره 3643 مورخ 97/07/05 هيات اول آقاي عربعلي كياني به شناسنامه 
شــماره 2699 كدملي 4621103482 صادره شــهر كرد فرزند ســبزعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به 
 موجب بيع نامه و مع الواســطه از طرف آقای اسماعيل ســخنوری دستگردی خريداری

 شده است.
28- رای شماره 3648 مورخ 97/07/07 هيات اول خانم مهين برزگرصادق به شناسنامه 
شــماره 1041 كدملي 1288800711 صادره مركــزي فرزند عبدالعلي بر ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به 
 موجب بيع نامه و مع الواســطه از طرف آقای اسماعيل ســخنوری دستگردی خريداری

 شده است.
29-  رای شماره 2277 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5079 مورخ 97/10/02 
هيات اول خانم بتول ويالني به شناسنامه شــماره 447 كدملي 1288557191 صادره 
اصفهان فرزند اسداله بر سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 3038 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی ) سهم االرث 
نامبرده از همسرش، آقای احمد كيانپور و ســهم االرث فرزندش، خانم مهری كيانپور( 

مشاعی اوليه مفروز تبتی گرديده است.
30-  رای شماره 2274 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5077 مورخ 97/10/02 
هيات اول خانم فاطمه كيان پور به شناســنامه شــماره 582 كدملــي 4620492973 
صادره شــهركرد فرزند احمد بر  5/1دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه به استثنای 
بهای ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 3038 
اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان در ازای مالکيت 
 رسمی ) ســهم االرث نامبرده از پدرش، آقای احمد كيانپور( مشــاعی اوليه مفروز تبتی

 گرديده است.
31-  رای شماره 2279 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5078 مورخ 97/10/02  
هيات اول خانم شمسي كيان پور به شناسنامه شماره 109 كدملي 1288776748 صادره 
اصفهان فرزند احمد بر 5/1 دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 3038 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی ) سهم االرث 

نامبرده از پدرش، آقای احمد كيانپور( مشاعی اوليه مفروز تبتی گرديده است.
32- رای شــماره 4700 مورخ 97/09/14 هيات اول آقاي علي محمدي شريف آبادي 
به شناسنامه شماره 1 كدملي 1291843612 صادره اصفهان فرزند خداداد بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 138 مترمربع مفروزی از پالک شماره 624 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
33- رای شماره 5103 مورخ 97/10/02 هيات اول آقاي فردين حاجي عابد دستگردي 
به شناسنامه شماره 1271261774 كدملي 1271261774 صادره اصفهان فرزند سعيد 
بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 184/10 مترمربع پالک شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خريداری شده است.
34-  رای شــماره 5492 مورخ 97/10/18 هيات اول آقاي عبدالرضا رئيســي واناني به 
شناسنامه شماره 13398 كدملي 1292843640 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 110/76 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم صغری خانم علی پور قهفرخی خريداری شده است.
35-  رای شــماره 5105 مورخ 97/10/02 هيات اول آقاي افشــين عباد ســيچاني به 
شناسنامه شــماره 259 كدملي 1288905947 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 149/90 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سيف اله دهخدا خريداری شده است.
36-  رای شماره 3464 مورخ 96/12/15 و رای اصالحی شماره 5682 مورخ 97/10/24 
هيات اول آقاي  فتح اله كياني به شناسنامه شماره 2774 كدملي 4621104233 صادره 
شهركرد فرزند ســبزعلي بر ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 15/91 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بيع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ســيدمرتضی هاشــمی دنبه خريداری 

شده است.
37-  رای شماره 2896 مورخ 97/05/24 و رای اصالحی شماره 5936 مورخ 97/11/08 
هيات اول آقاي محسن خليلي به شناسنامه شماره 1140 كدملي 1290944156 صادره 
فرزند غالمرضا بر ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 234/70 مترمربع مفروزی از پالک 
شــماره2 فرعي از4476 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به موجب بيع نامه عادی از طرف ورثه مرحوم حيدرعلی فريدی دســتجردی خريداری 

شده است.
38-  رای شماره 5343 مورخ 97/10/13 هيات اول خانم سيده شعله نيک فر به شناسنامه 
شماره 969 كدملي 4689616078 صادره اردل فرزند سيد برفي بر ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 98/50 مترمربع مفروزی از پالک شماره 3639 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
39-  رای شــماره 4992 مورخ 97/09/26 هيات اول خانم مهناز سخنور دستجردي به 
شناسنامه شماره 20965 كدملي 1282677195 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ  
يکبابخانه به مساحت 277/37 مترمربع مفروزی از پالک شماره118 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه مفروز ثبتی گرديده است و 159 مترمربع از پالک مزبور نيز به موجب بيع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای عبدالحسين سخنوری خريداری شده است.
40- رای شــماره 5486 مورخ 97/10/18 هيات اول آقاي سيروس باقري به شناسنامه 
شماره 686 كدملي 1829008730 صادره خرمشهر فرزند پرويز بر ششدانگ يکباب كارگاه 
به مساحت 89/36 مترمربع مفروزی از پالک شماره 3032 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود فيض احمدآبادی خريداری شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

م الف: 369063 اعظم قويدل  رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/102 شماره صادره: 1397/31/551055-1397/11/23 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يک قطعه ملک پالک شماره 249 فرعی مجزی شده از پالک – فرعی واقع در 
اراضی خيرآباد دهاقان 126 اصلی كه قباًل شماره 1/1 فرعی بوده است و طبق پرونده ثبتی 
بنام آقای يوسف احمديان فرزند نعمت اله و غيره در جريان ثبت ميباشد و تحديد حدود آن 
بعمل نيامده است اينک بنا بدستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست 
متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1397/12/22 از ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا و به موجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
 به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعيين تکليف

  پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين واحد 
می بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
 به اين واحد تسليم نمايد.م الف:378664  اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان )193 كلمه، 

2 كادر(
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 دو شرط »زیدان«
 برای قبول هدایت چلسی

بعد از دور شــدن چلســی از کــورس تیم های 
صدرنشین در لیگ برتر، 
انتقادها از مائوریسیو 
ساری شــروع شد 
و بعد از بازی برابر 
منچسترسیتی که 
با شکست ۶ بر صفر 
این تیم همراه بود، به 
اوج خود رســید. به تازگی از زین الدین زیدان به 
عنوان گزینه جانشین ســاری در تیم چلسی یاد 
شــده اســت. زیدان بعد از اتمام کارش در رئال 
مادرید، هنوز هدایت تیمی را بر عهده نگرفته است. 
او، برای قبول هدایت تیم چلسی دو شرط اعالم 
کرده که شرط اول، حفظ »ادن هازارد« ستاره تیم 
است. گفته می شود هازارد از رئال مادرید پیشنهاد 
دارد و در پایان فصل، تیم را ترک می کند.زیدان، 
همچنین درخواســت کرده ۲۰۰ میلیون پوند 
بودجه برای او در نظر بگیرند تــا بتواند ترکیب 
مورد نظرش را برای قدرتمندتر کردن چلسی به 

دست بیاورد.

ژاوی، جایگزین »والورده« 
می شود

سایت فرانســوی پیش بینی کرد که ژاوی بعد 
از والــورده، هدایت آبی  
اناری هــا را بر عهده 
بگیرد.بــه نقل از 
الــرای، بــا وجود 
این که بارســلونا 
به تازگی قــرارداد 
ارنســتو والــورده را 
تمدید کرد؛ اما این تیم اسپانیایی از همین االن به 
دنبال انتخاب جایگزین برای سرمربی خود است. 
سایت الرای به نقل از le10 sport فرانسه نوشت 
که باشگاه بارسلونا بعد از والورده تصمیم دارد که 
ژاوی را به عنوان ســرمربی جدید خود انتخاب 
کند.به نوشته این سایت فرانسوی از نگاه هواداران 
بارســلونا، ژاوی با توجه به این که محصول خود 
الماسیاست و تعصب زیادی به پیراهن بارسلونا 
دارد، تنها گزینه ای است که می تواند آبی  اناری ها 

را به روزهای اوج بر گرداند.

 »پوچتینو« برای یونایتد
 ۴۴ میلیون آب می خورد

منچســتریونایتد با وجود نتایج خوبی که» اوله 
گونار سولشــر« در مدت 
کوتاه حضــورش در 
اولدترافورد گرفته، 
همچنان به دنبال 
به خدمت گرفتن 
یک مربی سرشناس 
و تراز اول است و به نظر 
می رســد گزینه نخست آنها، 
مائوریســیو پوچتینوی آرژانتینی است. در این 
میان تاتنهام که دوســت ندارد سرمربی موفق 
ســال های اخیر خود را به راحتی از دست بدهد 
برای جدایی او مبلغ ۴۴ میلیون دالر )۳۴ میلیون 
پوند( درخواست کرده است. نتایج ضعیف و دور 
از انتظار مورینیو در ابتدای فصل و مشکالتی که 
بین این مربی پرتغالی و بازیکنان ایجاد شده بود 
در نهایت سران باشگاه را به این نتیجه رساند که 
خروج او بهترین گزینه برای شیاطین سرخ است.  
اخــراج  او  ۲۴ میلیون پوند هزینه روی دســت 
باشگاه گذاشت و حاال به نظر می رسد اد وودوارد، 
مدیر اجرایی یونایتد حاضر است برای به خدمت 

گرفتن پوچتینو هر مبلغی را بپردازد. 

شکار لحظه جاسوسی »امباپه« 
از لیونل مسی

روز یکشنبه حساب توییتری پاری سن ژرمن، 
پیش از پــرواز بازیکنان این تیم بــرای بازی با 
سنت اتین، عکس های 
از  متعــددی 
ســتاره های خود 
منتشــر کرد؛ اما 
از میــان همه آن 
عکس ها، یک عکس 
به خصوص بسیار مورد 
توجه قرار گرفت و خبرساز شد؛ عکسی که کلین 
امباپه را در حالی نشــان می دهد که روی مبل 
نشسته و درحالی که با یکی از هم تیمی هایش 
دســت می دهد، با موبایل خــود در حال چک 
کردن آمار بازی های لیونل مســی است. امباپه 
بارها از عالقه خود به مســی صحبت کرده ولی 
به نظر می رسد میزان توجه امباپه به سوپراستار 
آرژانتینی بیشتر از آن چیزی است که تا کنون به 
نظر می رسیده.  عالوه بر این، می توان گفت که 
امباپه حاال دیگر مسی را یکی از رقبای خود برای 

جلب توجه در میادین فوتبال می بیند .

 رکورد ویژه »قلعه نویی«

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 اصفهان یا تهران؟
ابهام در زمان و مکان برگزاری 

فینال لیگ دسته اول فوتسال
تیم های فوتســال شاهین کرمانشــاه و هایپر 
کرمانشاه هفته گذشته با پیروزی مقابل تیم های 
نفت امیدیه و سفیر گفتمان تهران در مجموع دو 
بازی رفت و برگشــت، راهی لیگ برتر فوتسال 
شدند. طبق آیین نامه، تیم هایی که به لیگ برتر 
صعود می کنند، باید فینال لیگ دسته اول را هم 
برگزار کنند. هنوز مشخص نیست این مسابقه 
چه زمانی و در کدام شهر برگزار می شود.پیش 
از این تیم هایپر کرمانشــاه درخواست داده بود 
فینال لیگ دسته اول به میزبانی اصفهان برگزار 
شــود و کمیته فوتسال هم به شــرط پرداخت 
هزینه تیــم مقابل، با این درخواســت موافقت 
کرده بود.با این حال طبق اعالم مسئوالن کمیته 
فوتسال، قرار اســت روز چهارشنبه میزبان تک 

بازی فینال لیگ دسته 
اول فوتسال تعیین 

شــود. از تــاالر 
تهران  هندبال 
هم بــه عنوان 
یکــی از گزینه 

هــای برگــزاری 
فینال نام برده می شود.

مخالفت سیما؛ 
امسال »مردان آهنین« نداریم

این روز هــا تلویزیون پــر شــده از برنامه های 
اســتعدادیابی و بعد از برنامه هایی مثل شــب 
کوک که به استعدادیابی موسیقی و خواننده ها 
می پرداخــت و برنامــه خنداننده شــو کــه 
استعداد های استندآپ کمدی را کشف می کرد 
برنامه عصر جدید که با اجرای احسان علیخانی 
روی آنتن رفت، به استعدادیابی در زمینه های 
مختلف می پردازد. برنامه هایی مثل فوتبالیست 
شو، مجری شو و ستاره ساز هم در راه هستند که 
هر کدام اســتعدادیابی در زمینه ای را بر عهده 
دارند با این حال قدیمی ترین برنامه استعدادیابی 
تلویزیون اجازه پخش پیدا نکرده اســت. برنامه 
مردان آهنین یا قوی ترین مردان ایران که چند 
سالی بود از شبکه ســوم پخش می شد در چند 
برهه با توقف هایی روبه رو شد و حواشی مختلفی 
که حول و حوش قهرمانی هــای پرورش اندام 
ایجاد می شد علت این تصمیم بود، اما در حالی 
که مقدمات برگزاری سری جدید این مسابقه و 
پخش آن در ایام نوروز ۹۸ فراهم است تلویزیون 

عزمی برای روی آنتن بردن این برنامه ندارد.
فرامرز خودنگاه، رییس کمیته قوی ترین مردان 
فدراســیون در پاسخ به این ســوال که با توجه 
به اســتقبال مردم، آیا برنامه »مردان آهنین« 
امســال در ایام نوروز پخش خواهد شد یا خیر 
گفت: »متاســفانه چندین بار با مسئوالن صدا 
و سیما و شــبکه ۳ در این باره مذاکره کردیم، 
اما حاضر بــه پخش ایــن مجموعه نیســتند 
 و می گوینــد ایــن رقابت ها با حاشــیه همراه

 است. «

در حاشیه

پیشخوان

  کاریکاتور روز

تفاوت »هیگواین «و »پیانتک« در میالن

یکشنبه شب میالن در برگامو، میهمان آتاالنتا بود و با نتیجه سه بر یک پیروز شد. در 
این بازی کریستوف پیانتک، ستاره لهستانی و جدید روسونری درخشید و در دقایق ۴5 
و ۶1 دبل کرد.پیانتک در 5 بازی برای میالن ۶ گل به ثمر رسانده است.درخشش وی 
و مقایسه او با »هیگواین« چاق که به چلسی قرض داده شده، سوژه کاریکاتوریست ها 

شده است.

دروازه بان تیم فوتسال گیتی پسند:
تدابیر امنیتی را بیشتر کنید

دروازه بان تیم فوتسال گیتی پسند در رابطه با حواشی به وجود آمده توسط تماشاگران ملی حفاری اهواز در 
دیدار روز جمعه مقابل این تیم، گفت: از ابتدای بازی برخی از هوادارنماها شروع به پرتاب نارنجک دستی و 
فحاشی پشت دروازه ما بودند؛ نمی دانم چگونه توانسته بودند این  همه مواد منفجره را داخل سالن بیاورند؛ 
مگر سالن فوتسال جای ترقه انداختن است؟ سپهر محمدی اضافه کرد: تمام بازیکنان گیتی پسند به خاطر 
تعهدی که به باشگاه و فوتسال کشور داشتند، در دیدار روز جمعه مقابل حفاری اهواز در زمین ماندند؛ اگر 
یکی از این نارنجک های دستی به صورت یا دست بازیکنان هر دو تیم برخورد می کرد، نمی دانم چه کسی 
می خواست پاسخگو باشد؟محمدی ادامه داد: از کمیته فوتسال تقاضا می کنم برای بازی های مهم تدابیر 

امنیتی شدیدی بگذارد که چنین بی اخالقی هایی صورت نگیرد.

برابری سپاهان با رکورد بهترین شروع خود در تاریخ لیگ برتر؛
 رکورد ویژه »قلعه نویی«

تیم فوتبال ســپاهان در این فصل و در پایان هفته هجدهم موفق به کسب ۳۸ امتیاز شده است.پیش از این 
بهترین شروع سپاهان در تاریخ لیگ برتر و تا پایان هفته هجدهم، به دومین دوره لیگ برتر در فصل 1۳۸1-۸۲ 
برمی گشت؛ جایی که سپاهان با سرمربیگری فرهاد کاظمی و با ظهور ستاره هایی چون محرم نویدکیا و محمود 
کریمی در نهایت به نخســتین مقام قهرمانی لیگ برتر دســت یافت.در آن فصل هم سپاهان در پایان هفته 
هجدهم لیگ به رکورد ۳۸ امتیاز رسید که حاصل 1۲ برد، دو تساوی و چهار شکست بود؛ بدین ترتیب سپاهان 
در فصل جاری و با سرمربیگری امیر قلعه نویی، بار دیگر با رکورد امتیاز پیشین خود در فصل ۸۲-1۳۸1 برابری 
کرد. سپاهان در لیگ دوم تا پایان هفته نوزدهم ۴1 امتیازی بود و بدین ترتیب در صورتی که در بازی بعدی 

برابر تراکتورسازی به برتری برسد می تواند باز هم بهترین عملکرد خود را تا پایان هفته نوزدهم تکرار کند.

رییس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان خبر داد:

بزرگ ترین رویداد ورزش بانوان کارگر کشور در اصفهان
عضو هیئت رییسه فدراسیون ورزش کارگری کشور اظهار کرد: دومین دوره المپیاد ورزشی اتحادیه 
بانوان کارگر کشــور به میزبانی هیئت و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان در اردوگاه شهید 
کشوری اصفهان برگزار می شود. جواد شــیرانی افزود: دومین المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور از 
11 لغایت 1۳ اسفند ماه ســال جاری در 5 رشته ورزشی شــنا، دارت، آمادگی جسمانی، بسکتبال 
سه نفره و تنیس روی میز برگزار می شــود. وی در خصوص وضعیت هیئت اســتان اصفهان گفت: 
هیئت ورزش کارگران اســتان اصفهان با ۳۰ انجمن فعال رشــته مختلف ورزشــی را تحت پوشش 
دارد و تاکنون توانسته ورزشــکاران زن و مرد بسیاری را به ســوی خود جلب و جذب کند که عالوه 
بر افتخارآفرینی در مسابقات کشوری در مســابقات برون مرزی و جهانی کارگران نیز موفق به کسب 
مدال های رنگارنگ شــده اند. شــیرانی با بیان اینکه جا انداختن این همه رشته ورزشی کار سخت و 
سنگینی است و بار اصلی آن نیز بر دوش انجمن های ورزشــی کارگران استان است، افزود: بسیاری 
از رشته های ورزشی این هیئت المپیکی، آســیایی و جهانی است و بیشتر مسابقات ما حکم انتخابی 
تیم ملی را دارد و در سطح بســیار باالیی برگزار می شــود. وی تصریح کرد: توجه به ورزش کارگران 
نقش مهمی در کاهش آســیب های ناشی از محیط کار و افزایش شــادی و نشاط جامعه کار و تالش 
کشور دارد که انجام آن موجب افزایش سالمتی روح و جســمی و کاهش هزینه های درمانی خواهد 
شــد. شــیرانی با بیان اینکه کمتر هیئت ورزشــی چنین حجم فعالیت را دارد، تاکید کرد: در طول 
ســال های اخیر کارها و فعالیت های خوبی در ورزش کارگران صورت گرفته است. به طورمعمول هر 
روز یک برنامه ورزشــی از جمله برگزاری رقابت های ورزشی اســتانی، کالس های آموزشی و اعزام 
 به مسابقات جهانی و کشــوری و یا تکمیل و احداث پروژه های زیرســاختی برای ورزش کارگران را 

داشته ایم.

تیم صنعت نفت آبادان در ادامه برنامه های نقل و انتقاالتی اش 
قصد دارد یک مهاجم آفریقایی را به خدمت بگیرد. صنعت نفت 
آبادان در دور برگشــت رقابت های لیگ برتر از سه بازی دو 

تساوی و یک شکست به دست آورده و اکنون با 18 امتیاز در 
رده یازدهم قرار دارد. 

آبادانی ها البته در بازی های دور برگشت توانستند سپاهان و 
پدیده ، دو مدعی اصلی قهرمانی را متوقف کنند هرچند در بازی 
حساس و نزدیک با ماشین ســازی شکست خوردند. با توجه 
 به رقابت نزدیکی که در رده های حداقل شش تیم در جدول
 رده بندی برای کسب رتبه های بهتر و فرار از منطقه خطر وجود 

دارد، پائولو سرجیو سرمربی پرتغالی تیم صنعت نفت قصد دارد 
تیمش را با جذب یک مهاجم خارجی تقویت کند. 

 نفتی ها که جاســم کرار را از دســت داده انــد قصد دارند
  یک  مهاجم آفریقایی را به خدمت بگیرنــد. این مهاجم که 
 اهل کشــور ســنگال اســت به زودی به ایران خواهد آمد

  تا مذاکــرات نهایی را با مســئوالن باشــگاه صنعت نفت 
انجام بدهد.

صنعت نفت خط حمله اش را تقویت می کند؛

مهاجم سنگالی در راه آبادان

پرسپولیس- پدیده؛ انتقام 
یحیی یا هت تریک برانکو

پرســپولیس طلســم 
 می شکند؟ دشوار، نزدیک و 

غیرقابل پیش بینی

برانکو در اندیشه هت تریک 
مقابل یحیی؛ تا سه نشه....

پژمان وچشــمی مدیران 
باشگاه را زیر گرفتند؛ خانه به 

دوش، بدون دوش!

لیون فوتبال
-

 بارسلونا
ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

لیورپولفوتبال
 - 

بایرن مونیخ
ساعت
23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 

30 بهمن

تیم ذوب آهن اصفهان، عصر امروز برای 
گرفتن مجوز حضور در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا مقابل تیم الغرافه قطر قرار 
می گیرد. سبزپوشان در حالی عصر امروز 
در چارچوب مرحلــه اصلی پلی اف لیگ 
قهرمانان آســیا مقابل یاران طارمی صف 
آرایی می کنند که آنها آمار خوبی از رقابت 

با تیم های قطری در کارنامه دارند. 
ذوب آهن که با کسب عنوان نایب قهرمانی فصل 
گذشته رقابت های لیگ برتر، فرصت حضور در 
رقابت های لیگ قاره کهن را به دست آورد،  هفته 
گذشــته در اولین گام در ورزشــگاه فوالد شهر 
به مصاف تیم الکویت کویــت رفت و پس از یک 
ماراتن سخت و دشــوار 1۲۰ دقیقه ای توانست 
با تــک گل مهاجم نیجریه ای خــود این تیم را 
شکست دهد و حریف تیم الغرافه قطر در دیدار 

امروز شود.
شاگردان علیرضا منصوریان که پس از مدت ها 
ناکامی در رقابت های لیگ برتر توانسته بودند در 
یک بازی به برتری دست یابند در هفته گذشته، 
با روحیه ای دوچندان خود را آماده دیدار با تیم 
قطری کرده اند تا بتوانند با پیروزی در این دیدار 
مجوز حضور در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا را به دست آورند. 
نقطه قوت ذوب آهن برای ایــن بازی را می توان 
دفاع تیمی منظم در کنار دوندگی باالی بازیکنان 
خط میانی این تیم دانست. بازگشت محمدرضا 
حســینی به ترکیب ذوب آهــن در کنار حضور 
بازیکنان شــوت زنی مانند حدادی فر و ســیلوا 
می تواند در بهتر شــدن آهنگ حرکتی این تیم 
تاثیرگذار باشد و این تیم بتواند با توجه به نقطه 
ضعف تیم الغرافه در خط دفاع به راحتی به گل 

دســت یابد؛ هرچند نباید از قوت خط حمله و 
مهاجمان زهردار تیم قطری گذشــت که آنها را 

در هنگام حمله به شدت خطرناک کرده است.
شــاگردان منصوریان مقابل الغرافــه باید کامال 
هوشیارانه عمل کنند و حق کوچک ترین اشتباهی 
را مقابل مهاجمان این تیم ندارند. در فاز هجومی 
ذوبی ها اگر در زدن ضربات آخر دقت بیشــتری 
داشته باشــند می توانند از خألهای خط دفاعی 
الغرافه بهترین بهره را ببرند. بدون شــک چالش 
اصلی منصوریان نیز در این دیدار حل مشــکل 
گلزنی تیمش خواهد بود و اگر سرمربی سبزپوشان 
بتواند راهکار مناسبی برای حل این مشکل بیابد، 
می توان امیدوار بود ذوب آهن  در مرحله بعدی 
حاضر شود. ذوبی ها اگر موفق شوند این دیدار را 
با پیروزی پشت ســر بگذارند در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان  در گروه A این رقابت ها با تیم های 
الزورای عراق، الوصــل امارات و یکــی دیگر از 

برندگان پلی آف هم گروه خواهند شد.

بررسی کارنامه حضور ذوب آهن در لیگ قهرمانان 
نشان می دهد که این تیم در رقابت ها با تیم های 
قطری آمار بهتری از آنها به ثبت رســانده است، 
سه پیروزی و دو تســاوی  و دو شکست حاصل 
کار سبزپوشان در تقابل با تیم های قطری است.

ذوبی ها در ادوار مختلف لیگ قهرمانان آســیا ، 
موفق شــده اند ۶۳ گل به ثمر برسانند، شصت و 
چهارمین گل ذوب آهن در آســیا را نیز بازیکن 
نیجریه ای این تیم در دیدار با الکویت به ثمر رساند 
و شاگردان منصوریان برای رسیدن به آمار بهتر 
به برد مقابل الغرافه می اندیشــند.گفتنی است؛ 
دیدار تیم هــای ذوب آهن ایــران و الغرافه قطر 
عصر امروز  در اســتادیوم ثانی بن جاسم دوحه و 
از ساعت 1۸:۳۰ برگزار می شود که کریس بیث، 
داور استرالیایی که در جام ملت های آسیا قضاوت 
بازی پرحادثه ایران و ژاپــن را عهده دار بود، این 
دیدار  را  نیز سوت می زند، ناظر این دیدار هم از 

کشور سنگاپور خواهد بود.

منصوریان:سمیه مصور
  تمام مردم ایران
 حامی ما هستند

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشست 
خبری پیش از دیدار تیمــش مقابل الغرافه 
در پلی آف لیگ قهرمانان آســیا  گفت: بازی 
سختی را مقابل الکویت پشت سرگذاشتیم و 
با عملکرد خوب بازیکنان و حمایت هواداران 
توانســتیم مقابل این تیم به پیروزی برسیم. 
تمــام بازیکنــان و کادفنی به این مســئله 
آگاه هســتیم که در بازی امــروز باید برای 
پیروزی بــه میدان برویم و بــرای این هدف 
تمام تالش خود را مــی کنیم و می دانیم که 
مردم ایران هوادار ما هستند و امیدواریم که 
با پیروزی بر الغرافه هفتمین حضور خود در 
لیگ قهرمانان آســیا را تجربه کنیم. علیرضا 
منصوریان تصریح کرد: آنالیــز خوبی از تیم 
الغرافه داشتیم و نقاط ضعف و قوت این تیم 
را  به خوبی مــی دانیم. این تیــم بازیکنان 
ارزشــمندی دارد و یکــی از ایــن بازیکنان 
 مهدی طارمی اســت که کیفیــت او را همه 
می شناســیم. وی با اشــاره به مصدومیت 
خلعتبری عنوان کرد: روی کمک این بازیکن 
به ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا حساب 
کرده بودیم، اما متاســفانه او مصدوم است.

سایر بازیکنان در فرم خوبی هستند و آماده 
دیدار با الغرافه هستیم . سرمربی تیم فوتبال 
ذوب آهن ادامه داد: امروز  دو تیم ذوب آهن 
و الغرافه در زمین هستند و هر دو تیم شانس 
برای صعود به لیگ قهرمانان آسیا دارند. باید 
به لحاظ فکری و فیزیکی در بهترین فرم خود 
باشیم و بتوانیم تمام کیفیت مان را در زمین به 

خوبی نشان دهیم.

ماموریت دشوار ذوب آهن
مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا؛
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توزیع ۴۱۰۰ حلقه الستیک رایگان بین رانندگان تاکسی
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهرستان

تشییع پیکر شهیدان مدافع 
امنیت در فالورجان

 مراسم تشــییع پیکر مطهر شــهیدان مدافع 
امنیت، شهید محســن صفری و شهید محمد 
تقی مهرابی روز یکشــنبه، ساعت 9:00 صبح 
از میدان انقالب به سمت میدان فاطمیه شهر 
فالورجان برگزار شد. شــهید محسن صفری 
 در گلزار شــهدای شــهر فالورجان و شــهید 
محمد تقــی مهرابــی از آنجا بــه زادگاهش 
 منتقل و در گلزار شــهدای کافشــان به خاک

 سپرده شد.
در این مراسم شهردار، ریاست و اعضای شورای 
اسالمی شــهر فالورجان، معاونین و کارکنان 
شــهرداری فالورجان حضور داشته و به مقام 
شــامخ این شــهیدان ادای احترام کرده و بار 
دیگر با انقالب اســالمی و آرمان هایش تجدید 

میثاق کردند.

بهره برداری از 4 طرح 
برق رسانی  در اردستان

همزمان بــا ایام ا...دهه فجــر ،چهار طرح برق 
رسانی در شهرستان اردستان به بهره برداری 

رسید.
قاسم علی ناظری، مدیر امور برق شهرستان در 
این زمینه اظهار کرد: بهســازی پست و شبکه 
فشار متوســط و فشــار ضعیف مسجدجامع 
اردستان با اعتبار 1500 میلیون ریال از محل 
اعتبارات اســتانی و بهره بــرداری از نیروگاه 
خورشیدی 100 کیلوواتی در روستای نصرآباد 
بخش زواره بــا اعتبــار 5000 میلیون ریال و 
نیروگاه خورشــیدی 20 کیلو واتی با اعتباری 
بالــغ بــر 1000 میلیــون در زواره و نیروگاه 
خورشیدی شفیعی در روســتای درباغ بخش 
زواره بــا اعتبار 1300 میلیــون ریال از جمله 
طرح های مدیریت برق شهرستان است  که در 

این دهه به بهره برداری رسید.

توزیع 4۱۰۰ حلقه الستیک 
رایگان بین رانندگان تاکسی

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: طرح 
بسته حمایتی با پیگیری ســازمان تاکسیرانی، 
شــهرداری اصفهان و با مصوبه شورای اسالمی 
شــهر در حال اجراســت و توزیع الستیک های 
رایگان از دو هفته پیش طبق وعده داده شــده، 

آغاز شده است.
هادی منوچهری بــا بیان اینکه اجــرای طرح 
بســته حمایتی از رانندگان تاکسی با این ابعاد و 
کیفیت در تاریخ سازمان تاکسیرانی سراسر کشور 
بی سابقه است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴100 
حلقه الستیک رایگان بین 2500 نفر از رانندگان 
تاکسی پالک زرد دارای سامانه تاکسی  متر توزیع 
شده و یک سوم ناوگان تاکسیرانی بسته حمایتی 

را دریافت کرده اند.

 کاشت ۲۵ هزار گل
 در چهارباغ عباسی

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: به زودی 25 هزار گلدان 
گل از گونه های مختلف متناسب با هویت تاریخی 
و پیشینه چهارباغ به بستر این محور گردشگری 
اضافه می شــود.فروغ مرتضایی نــژاد اظهارکرد: 
گل های فصــل همچون آالله پرپر، ســیکلمن، 
شمعدانی آویز، بگونیا، کاالنکوئه و شب بو از جمله 
گونه هایی اســت که در آستانه ســال جدید در 

محور گردشگری چهارباغ کاشت می شود.

حدیث زاهدی
 

صنایع خالق و صنایــع فرهنگی، مفاهیمی 
هســتند که ارتباط بســیار نزدیکی با هم 
دارند. صنایع خالق بر مبنای نشــر دانش 
و اطالعــات شــکل گرفته و متشــکل 
 از 14 صنعــت بــوده کــه اســاس همه

 آنها »هنر« است.
 صنایعی که در این حوزه تعریف می شوند شامل: 
تبلیغات، معمــاری، هنر، طراحی، مــد، صنایع 
دســتی، چاپ، رادیو و تلویزیون، فیلــم و ویدئو، 
هنرهای نمایشی، عکاسی، موسیقی، نرم افزارهای 
سرگرمی، خدمات کامپیوتری و نرم افزار هستند 
کــه اهمیت فرهنگــی و اقتصادی آنها بر کســی 

پوشیده نیست. 
بسیاری از کشورهای دنیا صنایع خالق را به عنوان 
پیشران اقتصادی خود مورد توجه قرار داده اند و 
با صرف هزینه و زمان، اکنــون این صنایع خالق 
هســتند که نقش درآمدزایی و ایجاد اشتغال در 
آن کشورها را دارند. از جمله کشورهای انگلستان، 
اســترالیا و کره جنوبــی را می توان نــام برد که 
 اکنون صنایع خالق را در صدر توجهات فرهنگی

  و اقتصــادی خــود قــرار داده انــد و در حــال 
 حاضر مشــغول برداشــت کاشــته هــای خود 

هستند.
در همین راســتا ســازمان فرهنگی ، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان با گشایش نخستین 
نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان، گام های اولیه 

در این عرصه را برداشت تا سرمایه گذاران را نسبت  
به صنعت ترغیب کند .

رضــا روحانی، معــاون فرهنگی هنری ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ، 
در نشست مطبوعاتی نخســتین نمایشگاه صنعت 
سینمای اصفهان هدف از این نمایشگاه را معرفی 
نخبگان فعال در رشــته های تئاتر، سینما و نشان 
دادن توانمندی هــا و ظرفیت هــای هنرمنــدان 
سینماگر اصفهانی خواند و اظهار داشت : با توجه به 
پتانسیل های نیروی انسانی که در اصفهان وجود 
دارد در  راستای توسعه صنعت سینما و در حقیقت 
توســعه اقتصاد با بهره گیری از صنعت سینمای 

اصفهان، شــورای شــهر برای برگزاری نخستین 
نمایشگاه سینمایی، ترغیب شد.

معــاون فرهنگــی و هنــری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
در مرحله اول باید بدانیم در زمینه های فیلمنامه 
نویسی، گریم، طراحی، بازیگری، تدوین، دکوپاژ، 
تهیه کنندگی، کارگردانی و تمام متعلقات سینما 
چه ظرفیت هایی در اســتان اصفهان وجود دارد و 
بتوانیم آن ها را در قالب یک نمایشگاه همچون یک 
ویترین عرضه کنیم کــه امیدواریم ظرفیت های 
حقیقی و حقوقی اصفهان در این نمایشگاه، حضور 
موثری داشته باشند و بتوانیم این توان و پتانسیل 

را یکجا درقالب این نمایشــگاه نشان دهیم.   هدف 
اصلی در این نمایشــگاه این اســت که از خروج 
نیروی انســانی نخبه به خارج از ایــران و اصفهان 

جلوگیری کنیم.
وی ادامــه داد: تبیین ضرورت توجــه به صنعت 
سینما و  قابلیت تبدیل ســینما به اقتصادی پایدار 
و مولد، ایجاد بســتری مناســب برای شناسایی 
اســتعدادهای موجود در عرصه صنعت ســینما، 
معرفــی ســطح توانمنــدی صنعت ســینما به 
شهروندان، ســرمایه گذاران داخلی و  سینماگران 
خارجــی و شــبکه ســازی بین فعــاالن صنعت 

سینماست. 
روحانی، ایجاد سینمای ملی را از دیگر اهداف این 
نمایشگاه دانســت و تصریح کرد: ایجاد سینمای 
 ملــی در دل ایران شــهر) اصفهان( مــی تواند با 
جایگاه تاریخی اصفهان تجلی و رشــد و نمو پیدا 

کند.
معــاون فرهنگــی و هنــری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به 
رویدادهایی که در بخش جنبی برگزار می شــود، 
گفت: رویدادهای جنبی این نمایشــگاه بخشی از 
اهداف اصلی برگزاری آن و دوره پیچینگ، تست 
بازیگری، طراحــی صحنه، موســیقی متن، گپ 
ســینمایی، انتقال تجربه و کارگاه های آموزشی با 

حضور فعاالن سینمایی است.
قابل ذکر است؛ این نمایشگاه  از 30 بهمن تا  سوم 
اسفند از ساعت 10 تا 1۴ و 17 تا 22 در قلب شهر 

) اصفهان سیتی سنتر ( برگزار می شود.

صنعت خالق، با نخستین نمایشگاه سینمای اصفهان کلید خورد
  معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری: 

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه 
مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های 
مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون 
مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی   2008  

واقع در خیابان    چهارباغ پایین ،جنب هتل پیروزی          مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی   2008       تسلیم نمایید.

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 حقوق 41,334,708 2,066,735,400 1393 1397/08/22 55597149 مبین چلیک فجر 1

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 169 161,600,392 8,967,137,466 1393 1397/08/22 55597754 مبین چلیک فجر 2

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 حقوق 60,000,000 3,000,000,000 1392 1397/08/21 55579355 مبین چلیک فجر 3

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 569,366,761 عملکرد 2,277,467,044 1392 1397/08/21 55579661 مبین چلیک فجر 4

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 169 545,355,975 36,357,064,962 1392 1397/08/21 55579587 مبین چلیک فجر 5

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 تکلیفی 2,981,250 26,500,000 1392 1397/08/21 55579491 مبین چلیک فجر 6

مبارکه خیابان بسیج میدان امام حسین 2082 169 2,880,000 192,000,000 1395 1397/07/17 53896255 مبین چلیک فجر 7

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ قطعی شماره برگ قطعی نام ونام خانوادگی ردیف

 اقامت گاه قانونی :اصفهان -خیابان ولی عصر جنب بانک مسکن          --- ادرس
ثبتی:شهرستان فالورجان - بخش پیربکران - دهستان گرکن شمالي - روستا خوانسارک-

خیابان شهید ابراهیم محمدي-بن بست بوستان 10-پالک 235-طبقه همکف
2025 عملکرد 99,216,486,293 396,865,945,172 1390 1397/11/07 59013903 فوالد ابزار اسیا 1

 اقامت گاه قانونی :اصفهان -خیابان ولی عصر جنب بانک مسکن          --- ادرس
ثبتی:شهرستان فالورجان - بخش پیربکران - دهستان گرکن شمالي - روستا خوانسارک-

خیابان شهید ابراهیم محمدي-بن بست بوستان 10-پالک 235-طبقه همکف
2025 عملکرد 3,011,941,624 12,047,766,496 1391 1397/11/10 59208922 فوالد ابزار اسیا 2

 اقامت گاه قانونی :اصفهان -خیابان ولی عصر جنب بانک مسکن          --- ادرس
ثبتی:شهرستان فالورجان - بخش پیربکران - دهستان گرکن شمالي - روستا خوانسارک-

خیابان شهید ابراهیم محمدي-بن بست بوستان 10-پالک 235-طبقه همکف
2025 عملکرد 1,327,417,964 5,309,671,859 1392 1397/11/10 59210138 فوالد ابزار اسیا 3

 منبع
مالیاتی

اصل مالیات
 درآمد مشمول

مالیات
سال عملکرد

 مرحله
 رسیدگی

 شماره رای تاریخ رای
 نام ونام

خانوادگی
ردیف

مشاغل 351,780,000 1,200,000,000 1387 بدوی 1397/10/22 84315 حسین تاجیک 1

مشاغل 38,455,000 180,000,000 1389 بدوی 1397/10/22 84315 حسین تاجیک 2

مشاغل 308,622,000 1,080,000,000 1391 بدوی 1397/10/18 83514
 بکو اسماعیل

فوفانو
3

مشاغل 476,454,000 1,560,000,000 1391 بدوی 1397/10/18 83500
 گئورگ

کاسپاروف
۴

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه 
شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. 

 در غیر اینصورت به اســتناد تبصره 239 قانون مالیات های مســتقیم پرونده امر برای رســیدگی به هیات حل اختــالف ارجاع خواهد 
گردید .

 آدرس
مودی

اداره
 منبع

مالیاتی
اصل مالیات

 درآمد مشمول
مالیات

 سال
عملکرد

 تاریخ برگ
دعوت به هیات

 شماره برگ
 دعوت به

هیات

 نام ونام
خانوادگی

ردیف

2002 مشاغل 16,714,200,000 48,000,000,000 1391 1397/09/01 72287
 محسن
فوالدگر

1

م الف:384844 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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  امام محمد باقر علیه السالم:
  هیچ  جهادی مانند مبارزه با نفس نیست.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

انتشار عکسی از انتظار همســر و فرزند یکی از شهدای حادثه 
تروریستی خاش- زاهدان در مراسم ورود پیکرمطهر این شهدا 
به اصفهان که با بازخوردهای فراوانی در فضای مجازی همراه 
شد، بار دیگر غربت و مظلومیت همســران شهدا را به تصویر 
کشید؛ همسرانی که همانند سایر بانوان با دنیایی پر از امید و 
آرزو راهی خانه بخت شدند؛ اما دست تقدیر جدایی را برای آنها 
رقم زد تا به تنهایی بار سنگین زندگی و بزرگ کردن فرزندان 

را به دوش بکشند.
 با این عکس به خوبی می توان بغض غربت همســران شهدا  و 
انتظار آنها را فهمید و معنا کرد؛ همســرانی که حاال افزون بر 
مســئولیت زندگی که باید به تنهایی آن را بــر عهده بگیرند، 
باید ادامه دار راه همسر شهیدشان هم باشند، راهی که برای 
تداوم آن خون های زیادی ریخته شده و حماسه های بزرگی 
از رشــادت ها غیورمردان  ایرانی شکل گرفته است و آنها باید 
راویان زینب گونه این  حماســه ها باشند. کاربری در توصیف 

این عکس نوشت:
» اگر عکس شــهید حججی قتلگاه بود، این عکس تل زینبیه 
تاریخ ماست« و تاریخ پر افتخار چهل ســاله انقالب ما کم از 
این غربت و مظلومیت ها به خود ندیده است؛ غربتی که برای 
برخی از بانوان ســرزمین من به چهل سال رسید ولی آنها دم 

بر نیاوردند. 
موقع شــهادت یک عزیز، تمام اعضای خانــواده او درگیر آن 
ماجرا می شوند؛ اما این همسر شهید است که بر او رنج و دردی 
مضاعف  وارد می شود، از یک طرف معشوقی را از دست داده 
که در طول زندگی مشترکش لحظات عاشقانه ای را با او به سر 
برده و حاال مانده اســت با خاطرات فراوان و یک دنیا دلتنگی 
که چیز دیگری نمی تواند جبــران آن را بکند و از طرف دیگر 
مسئولیت یادگاران همسر شهیدش بر عهده او قرار گرفته تا  

آنها را نیز حسینی وار تربیت کند.
جهاد شهید در میدان جنگ است و جهاد همسرش در میدان 
زندگی؛ اما معموال جهاد همسر شهید و تحمل های بی حد او 

پس از شهادت همسر، کمتر دیده می شود.
 بیراهه نیست بگوییم بیشترین رنج را  در این دوران چهل ساله 
همسران شهدا متحمل شــدند، آن وقت که  آنها در تنهایي و 
 دشــواري مصایب زندگي را تحمل کرده و با چشماني خیس 
 اما دلــي پرامید شــب را  بــه صبح رســاندند،  ســال هاي 
جواني عمرشان را با مشــقت گذراندند تا فرزندان و یادگاران 
 شــهدا را همچون پدران بزرگوارشــان به ســرانجامي نیکو

  رهنمون ســازند؛ اما کمتر از مظلومیت شــان سخن رفت و 
 حتی گاهی چه راحت به ســخره گرفته می شــدتحمل این

  همــه رنــج و دلتنگی شــان ولــی آنهــا دم بــر نیاورند و 
حیا کردند.

 اگر از پایمردی و غیرت و رشــادت شــهدا گفته می شــود و
  البته باید هم بســیار گفته شــود؛ امــا در این میــان نباید 
 یادمان برود که پشت این مردان همســرانی بوده اند که آنها 
 را بــرای حضــور در جبهه حق علیــه باطل آمــاده کردند و
  مقام معظــم رهبری درباره این همســران چــه زیبا گفتند

  کــه آنها نقش هــای بی بدیل تاریخ هســتند:» همســران 
صبور شــهدا، زن های جوان، شــوهران جوان خود را در آغاز 
زندگی شیرین خانوادگی مورد آرزو از دست بدهند. اوال راضی 
بشوند این شوهر جوان بلند شــود برود جائی که ممکن است 
برنگردد؛ بعد هم شــهادت او را تحمل کنند؛ بعد هم افتخار 
کنند، سرشــان را باال بگیرند. اینها آن نقــش های بی بدیل 

است.«

جهاد همسر شهید را هم ببینیم

 سمیه مصور

عکس روز

دوخط کتاب

چیــزی در زندگی از همه 
مهم تــر اســت؟ جوابش 
را فرامــوش نکــرده ام، 
فقط یک چیــز در زندگی 
بــه حســاب مــی آیــد، آن 
نشــاط اســت. هیچ وقت 
اجازه نده کســی آن را از 

تو بگیرد.

»دیوانه وار« 
کریستین بوبن

هیچ وقت اجــازه نده 
کسی نشــاط را از تو 

بگیرد
بــود  زنــی  مادربــزرگ 
روستایی،  تنها زن باسواد 
دهکــده اش. در تمــام 
عمــر بدبختــی به ســرش 
باریده بود. یــک روز از او 
پرسیدم مامان بزرگ چه 

مرگ، برگی از زندگی انسان هاست که گریزی از ورق خوردن آن نیست. طرز 
برخورد با این واقعه در هر کشور و منطقه ای متفاوت است و روش سوگواری، 
خاکسپاری و حتی روش یاد کردن از عزیز از دست رفته هم با هم تفاوت دارد.

در برخی کشور های آسیایی گورســتان های عمودی و چند طبقه ای رو به 
رشد هستند. امروزه قبرستان های پاگودا و برج های چند طبقه ای در تایوان، 
چین، ویتنام، ژاپن، برزیل، هنگ کنگ و کره دیده می شوند.این موضوع البته 
به جاذبه ای برای توریست ها تبدیل شده و در اصل باید گفت: قبرستان های 

عمودی کمک خوبی به صنعت توریسم این کشور ها دارند.

قبرستان های عمودی که جاذبه گردشگری شد!

شرکت ساخت اسباب بازی های مدرن و پیشرفته AirHogs که سابقه تولید 
هواپیما های کنترل از راه دور کوچک، بالگرد، ماشــین های مسابقه ای و تانک 
اسباب بازی را دارد، به تازگی ماشــینی لیزری را تولید کرده است که توانایی 
شگفت انگیزی در باال رفتن از موانع را دارد و حتی روی سقف و دیوار نیز حرکت 
می کند. این ماشین لیزری توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. سازندگان 
این ماشین اسباب بازی طراحی خاصی را برای آن در نظر گرفته اند. قابلیت های 
ویژه در کنار وزن کم و سرعت زیاد این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد تا 

بتواند ماشین خود را روی هر سطحی حرکت دهد.

ماشین لیزری  که روی دیوار حرکت می کند 

واکنش یک مادر به شهادت فرزند ۱۵ ساله اش؛
 محسنم فدای علی اکبر حسین )ع(

شهید »محمدمحسن روزی طلب« در تاریخ ۱ فروردین ماه سال ۱۳۴۷ در شیراز به دنیا آمد. وی بعد از گذراندن دوران طفولیت دوران 
تحصیل را شروع کرد و دوران ابتدایی خود را در مدرسه ابوسعید و راهنمایی را در مدرسه قائم شیراز گذراند. دوران جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران ۱۳ سال بیشتر نداشت و یک طلبه بســیجی بود، پس از بارها کوشش و تالش توانست به جبهه برود.  او  در تاریخ ۲۲ اسفند 
ماه سال ۱۳۶۲ در عملیات »خیبر« در طالئیه با اصابت ترکش به تمام بدنش در حالی که فقط ۱۵ بهار از عمرش گذشته بود، به شهادت 
رسید. پیکر پاک این شهید  برای سه روز در همان منطقه ماند تا اینکه بعد از آن با تالش رزمندگان دوباره آن منطقه عملیاتی پس گرفته 
شد و پیکرش در گلزار شهدای شیراز در کنار شهیدان به خاک سپرده شد. مادر این شهید روایت می کند: »بعد از مدت ها از جبهه برگشت. 
یکی از پاهایش را روی زمین می کشید. گفتم: »چی شــده؟« جواب داد: »هیچی مادر، نگران نباش. پشه لگد زده فرار کرده!« بردمش 
داخل و نشست. با اصرار گفتم: »مادر پات چی شده؟« گفت: »مجروح شدم. چند روزی اصفهان بودم. چند روزی هم شیراز. دکتر گفته 
استراحت مطلق!« تازه بعد از ترخیص از بیمارستان فهمیدیم مجروح شده اســت. این مجروحیت مدتی خانه نشین اش کرد و کارش 
حفظ حدیث شده بود. پاییز سال ۶۲ بود که از جا بلند شــد تا به جبهه برگردد. پرسیدیم: »کی میای؟« گفت: »ان شاءا... برای سالگرد 
محمد حسن!« گفتم: »چقدر دیر. هنوز که چهارماه مانده!« جواب داد: »مادر تو چهار تا پسر داری، دو تاش را بده در راه خدا، محمدجواد 

و محمدحسین هم باشه برای خودت!« گفتم: »پاشو پسر. از این حرف ها نزن. ان شاءا...که سالم برمی گردی.« خداحافظی کرد و رفت.
نوروز سال ۶۳ بود. برای سالگرد محمدحسن آماده می شدیم. تعدادی از اقوام برای مراسم میهمان خانه ما بودند. نماز صبح را خواندم. 
دیدم محمدجواد با صدای بلند قرآن می خواند، صورتش برافروخته بود. گفتم: »مادر آرام تر. میهمان ها خواب هستند.« گفت: »من می روم 
آش و نان بگیرم. همه را بیدار کنید تا بیایم.« وقتی آمد همسرم را برد توی حیاط چیزی به او گفت. همسرم آمد، قاب محمدمحسن را 
برداشت و برد گذاشت کنار قاب محمد حسن و گفت: »محســن هم به حسن پیوست!« دلم ریخت. به قرآنی که دستم بود خیره شدم. 

گفتم: »محسنم فدای علی اکبر حسین)ع( .«

روایت روز

کسانی که اهل سفر کردن هستند و سفر برایشــان حکم یک ماموریت تمام 
نشدنی در زندگی دارد ،سعی می کنند طبق یک برنامه زمانی بر اساس سن و 
سال شان کشورهای مختلف را ببینند.برخی ها  آن قدر خوش شانس هستند که 
ممکن است یا در طول سفر به دنیا بیایند یا خانواده ای داشته باشند که زندگی 
در سفر را به جای زندگی عادی انتخاب کرده اند.»اریک« کوچک ترین عضو یک 
خانواده سه نفره است که لقب »کودک شاد« را دارد.سفرهای او از سن ۲ سالگی 
همراه با پدر و مادرش آغاز شد و قبل از ۳ سالگی به ۲۴ کشور سفر کرده است.

کودکی که به 24 کشور دنیا سفر کرده است!

فراموشی خداوند، فراموشی خود است
غالمحســین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلســفه و عضو 
انجمن حکمت و فلســفه ایران درباره نسیان و فراموشی اظهار 
داشــت: به طور کلی نسیان همان فراموشــی است. فراموشی 
از خصلت های انسان است و هر انســانی به نوعی آن را تجربه 
کرده است. در سطح کلی اهل دنیا آنچنان غرق در دنیا هستند 
که آخرت را فراموش می کنند. کسانی هم هستند که غرق در 
آخرت هستند و دنیا را فراموش می کنند. در هر حال می شود به 
اندازه کافی به هر دو توجه داشت و دنیا را مقدمه آخرت بدانیم.
ابراهیمی دینانی افزود: انســان دارای روح و بدن است. گاهی 
انسان چنان غرق در بدن اســت که روح را فراموش می کند و 
گاهی آنچنان در روح غرق اســت که بدن را فراموش می کند. 
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که انسان ها روحانیت خود 
را فراموش می کنند. آدمی کــه روحانیت خود را فراموش کرد 
یک باره به خودش می آید که فقط یک بدن است و خود را یک 
بدن می بیند. وی  ادامه داد: چرا فراموشــی خداوند، فراموشی 
خود است!؟ پیدایش انسان در عالم حساب و کتابی داشته است. 
این حساب و کتاب، انسان رابه خدا می رساند.   اگر انسان اصل 
هستی را که خداوند اســت، فراموش کرد، خودش را فراموش 

کرده است.

 دومین همایش بزرگ سادات 
برگزار می شود

دومین همایش بزرگ سادات، پنجشــنبه دوم اسفندماه با حضور 
شخصیت های شاخص از سادات شیعه و ســنی داخل و خارج از 
کشور در تهران برگزار می شود. در این همایش باشکوه که با حضور 
ذریه پیامبر گرامی اسالم)ص( از سراسر کشور برگزار می شود آیت 
اله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی، حجت 
االسالم و المســلمین ابوترابی، فرد امام جمعه موقت تهران، زهرا 
مصطفوی دختر حضرت امام )ره( مولوی عبدالصمد ساداتی، امام 
جمعه سراوان و مولوی سربازی امام جمعه چابهار و شخصیت های 
بزرگی از سادات تسنن و تشیع ایراد سخن خواهند داشت. همچنین 
نمایندگانی از چند کشور خارجی از موقعیت سادات کشور خودشان 
مطالبی ارائه خواهند کرد و در بخش پایانی همایش هم از شخصیت 
های سادات برگزیده تجلیل می شود. در این همایش از مقام شامخ 
رییس محمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آیت اله سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی با حضور خانواده ایشان تجلیل می شود. از تجلیل 
شوندگان دیگر این همایش می توان به خانواده شهید سیدمجتبی 
نواب صفوی با حضور همسر ایشان، حضرت آیت اله سیدعلی اصغر 
دستغیب فرزند شهید محراب و تولیت محترم حضرت احمدبن 

موسی )ع( و ... اشاره کرد.

 تمنای بی خزان
کتاب » تمنای بی خــزان« ، روایت های زهرا ســلیمانی زاده 
از شهید مدافع حرم، مهدی حســینی است که به قلم شیرین 
زارع پور به رشــته تحریر در آمده است.شهید مهدی حسینی 
از جمله سرافرازان سپاه پاســداران بود که ۱۲ مهرماه ۱۳9۵ 
مصادف با اول محرم، توسط تروریست های تکفیری در دمشق 

به شهادت رسید و به همرزمان شهیدش پیوست. 
در قسمتی از کتاب می خوانیم:

»پیکانی به رنگ آبی جلوی مــان ترمز کرد، طوری که آب کف 
کوچه روی چادرم پخش شــد. ســرم را بلند کردم چندتا بد  و 
 بیراه بارش کنم که دیدم از زیر پوشــیه فقط خودم می شنوم و 
سارا. اما نه، انگار او بود. چشمم افتاد به لبخند مهربانی که روی 
لب هایش جا خوش کرده بود. با حــرص نگاهش کردم. او مرا 
نمی دید. شیشه  ماشین را داد پایین و گفت »دارم می رم خونه  
شما. می رسونمتون.« به ســارا نگاه کردم تا نظرش را بپرسم. 
ســرش را به عالمت موافق پایین آورد. بعد از کمی مکث، هر 
دو سوار ماشــین شدیم. خواستم عقب بنشــینم که در سمت 
شاگرد را باز کرد. ناچار شدم به درخواستش احترام بگذارم. این 
 اولین باری بود که این قدر نزدیکش شده بودم. قلبم اوضاع خوبی

 نداشت«.

کتابدیدگاهخبر آخر

واپسین روزهای 
زاینده رود

واپســین  از  عکســی 
روزهای جاری بودن آب   
زاینده رود که توســط 
یکی از مخاطبین روزنامه  
 ) وجیهــه اوقاتیــان (

 ثبت شده است.

اینستاگردی

دلتنگی »شهره پیرایی« برای همسر شهیدش

حمایت صدرالساداتی از فیلمی پرحاشیه

شهره پیرایی، نویسنده با انتشار این عکس نوشت: بهمن ماه تنها وجه 
اشتراک مان نبود! دلم تنگ اســت برای گپ زدن های 
طوالنی مان! برای حرف هایی که متقابل درک شــان 
می کردیم. برای نخندیدن هایت، برای اینکه دوربین را 
دستم بگیرم بگویم داریوش بخند! به زور لبخندی از تو 
بدزدم. دلم تنگ شده برای خیابان های بارانی بدون چتر 

گز کردن مان!تولدت مبارک داریوشم!
شب تولد داریوش است. همیشه صادقانه اعتراف می کرد 
هدیه گرفتن را دوست دارد، هدیه شادش می کرد! لطفا 
در شب تولدش نثار روحش صلوات و فاتحه هدیه کنید.

ســیدمهدی صدرالســاداتی یک 
جمله از فیلــم »دیدن ایــن فیلم 
جرم اســت« را در اینستاگرامش 
منتشر کرد.»جلوی غارت داخلی ها 
رو بگیرید نیازی به کاســه لیســی 
خارجی ها نیســت؛ دیالوگ درجه 

یک فیلم«

احسان علیخانی با انتشار این عکس 
نوشت: ماه ها فکر... ماه ها جلسه... 
ماه ها گپ... ماه هــا بی خوابی... و 
بدون تعارف و منت ماه ها خون دل 
خوردن یک تیــم یکصدنفره... به 
عشق ساختن برنامه ای برای کشف 
استعدادهای ایرانی؛ در صحنه ای 
باشکوه نه در میادین سخیف؛ البته 
تا آنجا که بایدها و نبایدهــا و هنجارها و نابهنجارها اجازه می داد و 
می دهد! این منــم؛ در اولین لحظه ای که اولین قســمت از اولین 
فصل »عصرجدید« باالخره رفت روی آنتــن. همه رفقایی که در 
لوکیشــن حاضر بودند، ناخودآگاه دست زدند. انگار خستگی شان 
دررفت! به امید اوقات خوشــی که همه تالش مــان را می کنیم تا 

برایتان رقم بخورد.

 خون دلی که »احسان علیخانی«
 برای ساخت »عصر جدید« خورد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

