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احساس ضعف و بى حسى در صورت را جدى بگیریدکمک 86 میلیارد ریالى مردم اصفهان به سیل زدگان«سونامى» بهرام رادان در اواسط تابستانسمبوسه ملخ هم رسید! سپاهان-پرسپولیس را در فرهنگسرا تماشا کنید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

5 نوشیدنى عالى 
براى مقابله با 

دیــابت

زلزله؛ خیلى دور، خیلى نزدیک
3
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مشاهده سوابق بیمه 
تأمین اجتماعى  روى موبایل

تهران را 4 تایى کنید!

فعًال مراقبیم
 چهلستون و عالى قاپو

 آتش نگیرند
5

تنها یک خطر
 سى و سه پل را 
تهدید مى کنـد

با کاهش خطرات و مشکالت مرتبط با 
بیمارى دیابت مانند حمالت قلبى، 
سکته مغزى، نارسایى کلیه و حتى

 کورى مى توان زندگى بهتر 
و طوالنى ترى داشت.

چندى پیش یکى از استادهاى دانشگاه صنعتى 
اصفهان در مــورد تأثیر قطــع آب زاینده رود بر 
فرونشست زمین و آسیب به سى وسه پل هشدار 
داد. در همین رابطه داریوش حیدرى، عضو هیئت 
علمى دانشکده مرمت دانشــگاه هنر اصفهان 
و پژوهشگر و مرمتگر ســازه هاى تاریخى آبى 
مى گوید: «آســیب به بناهــاى تاریخى در اثر 
فرونشست زمین بیشــتر خواهد بود چرا که آثار 
تاریخى مانند بناهاى "بتون آرمــه" نبوده و آن 
پیوســتگى را ندارند و آسیب بیشــترى خواهند 

دید.»
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تصمیم دیوان عدالت ادارى اشتباه استتصمیم دیوان عدالت ادارى اشتباه است
شهردار حقوق دان اصفهان در خصوص واگذارى توزیع آگهى هاى شهردارى به اداره ارشاد تأکید کرد:شهردار حقوق دان اصفهان در خصوص واگذارى توزیع آگهى هاى شهردارى به اداره ارشاد تأکید کرد:

مدیر روابط عمومى شهردارى اصفهان: معاونت حقوقى رئیس جمهور شهردارى ها را مشمول این قانون نمى داندمدیر روابط عمومى شهردارى اصفهان: معاونت حقوقى رئیس جمهور شهردارى ها را مشمول این قانون نمى داند
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3 نقطه در استان اصفهان دیروز لرزید

فرزاد حسنى 
جاسوس مى فرستاد
 تا بفهمد چه خبر است!

با ارسالن هر چه زودتر تمدید کنید
مهاجم زهردار ذوب آهن در بازى برابر الوصل ستاره 45 دقیقه  اول تیمش بود 

و سهم عمده اى در این پیروزى درخشان داشت. 
ذوبى ها با به ثمر رســاندن دو گل در نیمه اول تقریبًا کار صعود را به اتمام 
رساندند. باید ارســالن مطهرى را درخشــان ترین بازیکن میزبان در این 
مسابقه بدانیم. او در دقیقه 2 مســابقه با زیرکى و تکنیک زیبا پاس 
پشت پایى را رو به عقب ارسال کرد تا علیرضا چراغعلى، وینگر چپ 

ذوب آهن در این دیدار با ضربه محکم ...
2
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بطالن فرضیه هاى پیشین

گرفتن پول از مردم و 
دادن بخشى از آن
 تحت عنوان جایزه

 حرام است

تأکید دوباره آیت ا... مکارم شیرازى: 

پاك شدن بناهاى تاریخى از یادگار نوشته
مدیرکل میراث فرهنگى خبرداد

3

 پرسپولیس-سپاهان؛ فردا در ورزشگاه آزادى

5

این تشویق ها پیامى براى این تشویق ها پیامى براى 
نقل و انتقاالت بودنقل و انتقاالت بود
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رتبط با 
ى،
ى

و ییی ى
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طراح «رالى ایرانى2» با اشاره به اینکه اجازه 
نمى داده آیتم هاى این برنامه لو برود:
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بر تا بفهمد چه خبر است! چ ه است!ب بفهمدچهخ است!تا خبر بفهمدچه !تا ا خ ف تا

با ارسال
مهاجم زهردار

و سهم عمده اى
ذوبى ها با به ثم
رساندند. باید ا
مسابقه
پشتپ

ذوب آهن در این

 
منا
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مدیرکل دفتر راهبرى سیستم هاى سازمان تأمین اجتماعى 
با بیان اینکه احصاى سوابق بیمه اى را از طریق روش ارسال 
پیام از طریق کد دستورى راه اندازى کرده ایم گفت: ارسال 
سوابق بیمه اى از طریق سامانه پیامکى نیز در دست بررسى 
است.  على معیرى در پاسخ به پرسشــى درباره سرانجام 
ارسال پیامکى سوابق براى بیمه شدگان که سال گذشته 
وعده آن داده شده بود اظهار کرد: بیمه شدگان مى توانند با 
شماره گیرى #142* با سیمکارت همراه اول و #1420* با 
سیمکارت ایرانسل و رایتل، سوابق بیمه اى خود را مشاهده 
کنند. مدیرکل دفتر راهبرى سیســتم هاى سازمان تأمین 
اجتماعى با بیان اینکه با روش هاى اعالم شــده، اطالع از 

آخرین وضعیت بیمه اى، میزان دســتمزد و تعداد روزهاى 
ســابقه پردازى بیمه امکانپذیر است، گفت: ارسال سوابق 
بیمه اى از طریق سامانه پیامکى را نیز در دست بررسى داریم 
ولى باید در نظر داشته باشیم که 14 میلیون بیمه شده اصلى 
داریم و با احتساب هزینه هر پیامک باید ماهانه 200 میلیون 
تومان بپردازیم. معیرى تأکید کرد: براى اجراى این طرح 
باید از ســوى هیئت مدیره تأمین اجتماعى مجوز دریافت 
کنیم. ما به لحاظ فنى مشکلى براى ارسال پیامکى سوابق 
بیمه اى نداریم اما به نظر مى رسد راه هاى جایگزین چون 
USSD و مراجعه به وبسایت تأ مین اجتماعى در حال حاضر 

گزینه هاى بهترى باشند.

مشکل نفوذ به یکى از سرورهاى جانبى «تپ سى» حل 
شد. روز پنج شنبه گذشــته 29 فروردین ماه، خبرى از 
هک شدن اطالعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل 
اینترنتى در ایران منتشر شد. پس از گمانه زنى هاى متعدد، 
شرکت تپ سى با صدور اطالعیه اى اعالم کرد: بخشى از 
اطالعاتى که در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور 

سفرهاى رانندگان این شرکت است. 
اما میالد منشــى پور، مدیرعامل شرکت تپ سى صبح 
دیروز در گفتگو با «ایرنا» از رفع کامل مشــکالت نفوذ 
به ســرور جانبى رانندگان خبر داد و گفت ســرور مورد 
نظر شامل آرشیو فاکتور سفرهاى 60 هزار راننده فعال و 

180 هزار راننده غیرفعال براى سال هاى 95 و 96 بوده 
و هیچگونه اطالعاتى از مسافران، مسیر سفرها، مبدأ و 
مقصد، جزییات سفرها و یا اطالعات حساب هاى بانکى 

رانندگان در آن نبوده است.  
وى گفت: این شخص یک هکر نیست و سوابق گذشته 
وى نشان مى دهد هدفش شناسایى نقاط ضعف در سرور 
شــرکت هاى بزرگ دنیا و کمک به رفع آنها بوده است. 
به گفته مدیر عامل تپ  سى، این اطمینان حاصل شده 
که فرد مذکور همان بخش انــدك اطالعات را هم به 
طور کامل از بین برده و اکنون مى توانیم بگوییم نشتى 

وجود ندارد.

مشاهده سوابق بیمه 
تأمین اجتماعى  روى موبایل

مشکل نفوذ به 
سرور «تپ سى» برطرف شد

اصالً گالیه ندارد!
سـخنگوى    خبرگزارى صدا و سیما | 
وزارت امور خارجه اخبار منتشره در برخى رسانه ها مبنى 
بر گالیه مندى آقاى ظریف از وزیر نفت را رد کرد. سید 
عباس موسـوى ضمن ابـراز تعجب از خبر منتشـره در 
برخى رسانه ها مبنى بر گالیه مندى آقاى ظریف از وزیر 
نفت گفت: بر خالف چنین ادعاهایى، آقاى ظریف، وزیر 
محترم نفت را یکـى از وزراى موفق و پـر تالش دولت 
مى داند که عملکرد موفقى در عرصه بین الملل داشته 
و به خوبى توانسته است از جایگاه ایران در اوپک و بازار 

جهانى نفت دفاع کند.

خطاب روحانى به عربستان
حسن روحانى، رئیس جمهور در جلسه    انتخاب |
هیئت دولت خطاب به کشـورهاى عربسـتان و امارات 
گفت: به صفر رساندن صادرات نفت ایران ناممکن است. 
روحانى خطاب به این دو کشور تأکید کرد: جبران قطع 
صادرات نفت ایران یعنى ایستادن در مقابل ملت ایران. 
او ادامه داد: خوبى را با بدى پاسخ مى دهید؟ یادتان رفته 
بقاى شما در برابر توسـعه طلبى صدام، مدیون تصمیم 

خردمندانه ایران است؟

اینستاگرام فعالً مى ماند
دبیر شوراى عالى فضاى مجازى    خانه ملت |
مى گوید رفتار اخیر اینسـتاگرام محکوم است ولى فعًال 
محدودسـازى در دسـتور نیسـت. فیروزآبـادى  افزود: 
پیام رسان  مشابه اینستاگرام در داخل کشور وجود دارد؛ 
البته مردم هم باید استقبال کنند و پیام رسان هاى داخلى 
هم، چنان قدرتى داشـته باشـند. به تازگى اینسـتاگرام 
صفحـات فرماندهـان سـپاه پاسـداران را با اسـتناد به 
سیاست ایاالت متحده مبنى بر قرار دادن سپاه در لیست 

گروه هاى تروریستى مسدود کرده است.

جعبه سیاه را نمى دهند
نماینـده مـردم کـرج و آسـارا در    خانه ملت |
مجلس گفت: از زمان وقوع حادثـه هواپیماى ارتش در 
فرودگاه فتح کرج در دى ماه سال گذشته، هیچ گزارشى 
در این رابطه از سوى ارتش به دست ما نرسیده است، زیرا 
جعبه سیاه هواپیما در اختیار ارتش است. عزیز اکبریان 
گفت: در شـرایط کنونى دو رویکرد درباره علل سـقوط 
هواپیماهاى ارتش در فرودگاه فتح وجود دارد، نخسـت 
آنکه برج مراقبت به اشتباه، این هواپیما را به جاى فرود 
در فـرودگاه پیام کرج، در فرودگاه فتح به زمین نشـانده 
است، رویکرد دوم این است که شاید با توجه به نزدیک 
بودن باند دو فرودگاه، خلبان به اشـتباه در فرودگاه فتح 

فرود آمده است.

اولتیماتوم به اپراتورها
   خبر آنالین | محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات در توییتى درباره مسابقات 
بخت آزمایـى در تلویزیون نوشـت: «روز گذشـته طى 
دسـتورالعملى، مدیران عامل اپراتورهـاى تلفن همراه 
را موظف کردم شـخصاً بر روند مسـابقات غیرمشروع 
بخت آزمایى در تلویزیون و غیرآن نظارت کنند و جلوى 
این پدیده سوء را بگیرند. عدم رعایت دستورالعمل براى 

اپراتورها عواقب جدى درپى خواهد داشت.»

یارانه بگیران جدید
دیوان محاسـبات کشـور در گزارشى    فارس|
اعالم کـرد، سـال 97 حـدود 4/4 میلیون نفر بـه یارانه 
بگیران افزوده شـد و در مجموع 41 هزار و 560 میلیارد 

تومان یارانه نقدى پرداخت شده است.

اثر تحریم ها بر آمریکا 
تنها چند ساعت پس از اینکه دولت ترامپ    مهر|
اعالم کـرد معافیـت واردات نفت ایران را براى هشـت 
واردکننده بزرگ آن تمدید نخواهد کرد، قیمت بنزین در 
کالیفرنیا هفت سـنت جهش کرده و در برخى نقاط این 

ایالت به 4/70  دالر به ازاى هر گالن رسیده است.

خبرخوان
ایران میزبان شهروندان 

کدام کشورهاست؟
 چمدان |    مدیرکل دفتر بازاریابى و تبلیغات 
گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى آخرین آمار گردشــگران خارجى 
ایران در سال 1397 را اعالم کرد. محمد ابراهیم 
الریجانى با اعالم اینکه سال گذشته حدود هشت 
میلیون گردشگر خارجى وارد ایران شدند، گفت: 
عراقى ها و آذربایجانى ها در صدر این لیست قرار 
دارند. وى افزود: بیش از دو و نیم میلیون عراقى 

به ایران آمدند.

خداحافظى 
سامسونگ و ال جى 

گرایــش    روزنامه فرهیختگان |
خریداران به خرید لــوازم خانگى خارجى به ویژه 
تولیدات دو برند «ال جى» و «سامسونگ» به حدى 
است که بعضًا برخى خانواده ها حاضر به پرداخت 
چندین برابر قیمت واقعى یکى از لوازم خانگى این 
دو برند هستند. این در حالى است که این دو برند 
کره اى پس از اعمال تحریم هــاى آمریکا علیه 
ایران، اعالم کردند بازار ایــران را ترك خواهند 
کرد. اگرچه در ابتدا گفته مى شد این اقدام ال جى 
و سامسونگ تنها در حد یک شــایعه در فضاى 
مجازى است اما شواهد نشــان مى دهد در سال 
98 تولید دو شــرکت بزرگ لوازم خانگى ال جى 
و سامســونگ به یک پنجم روزهاى پایانى سال 

گذشته رسیده است.

واردات
 96 ُتن ساعت دیوارى 

بر اســاس آمار گمرك در سال    میزان |
97 بیش از 96 ُتن ســاعت دیوارى غیربرقى از 
کشور هاى مختلف جهان وارد ایران شده است. این 
میزان واردات ساعت دیوارى ارزش یک میلیارد و 
50 میلیون و 795 هزار و 919 تومانى را شــامل 
مى شود. گفتنى است ساعت دیوارى غیربرقى از 
کشور هایى همچون چین، امارات متحده عربى، 
ترکیه، اســپانیا و آلمان وارد ایران شده و چین در 

صدر این کشورها قرار دارد.

جبران کم بارشى 2 ساله 
همه اســتان هاى کشــور    عصر ایران|
اولین ماه سال نو را با بارش باران گذراندند. رئیس 
مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى با اشاره به اینکه بارش هاى فروردین 
ســال جارى، 36 درصد بارش یکسال زراعى را 
تأمین کرد، گفت: بارش هاى هفت ماه گذشــته 

کم بارشى دو سال قبل را جبران کرد.

فائو بررسى کند 
  خانه ملت | عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
کشاورزى مجلس گفت: احتمال بیوتروریسم بودن 
حمله ملخ هاى مهاجر وجود دارد و باید این احتمال 
توسط فائو بررسى شــود. على اکبرى گفت: بى 
توجهى عربستان نســبت به مبارزه با ملخ هاى 
مهاجر باید توسط وزارت امور خارجه پیگیرى شود.

حذف «نود»
 توجیه منطقى ندارد

عضو فراکســیون ورزش     خبر آنالین |
مجلس درباره زدن قفل تعطیلى بر ســر در برنامه 
«نود» گفت: توقف برنامه «نود» دل هواداران فوتبال 
را در سراسرکشــور آزرده خاطرکرده است.  محمد 
صادق حسنى جوریابى با بیان اینکه تعطیلى برنامه 
«نود» نیازمند تجدید نظر فورى است تصریح کرد: 
مخاطبان برنامه میلیونى «نود» از کودکان گرفته تا 
افراد سالخورده اى که تا نیمه شب بیدار مى ماندند 
تا برنامه «نود» را مشاهده کنند هم اکنون در انتظار 
بازگشت این برنامه هستند. دلیل قطع این برنامه هر 

مسئله اى که باشد، منطقى نیست.

چندى پیش یکى از استادهاى دانشگاه صنعتى اصفهان 
در مورد تأثیر قطع آب زاینده رود بر فرونشست زمین و 
آسیب به سى وسه پل هشدار داد. در همین رابطه داریوش 
حیدرى، عضو هیئت علمى دانشکده مرمت دانشگاه هنر 
اصفهان و پژوهشــگر و مرمتگر سازه هاى تاریخى آبى 
مى گوید: «آسیب به بناهاى تاریخى در اثر فرونشست 
زمین بیشتر خواهد بود چرا که آثار تاریخى مانند بناهاى 
"بتون آرمه" نبوده و آن پیوســتگى را ندارند و آســیب 

بیشترى خواهند دید.»
وى ادامه داد: «در اصفهان فرونشســت در دشت هاى 
جنوبى "مرغ و مهیار" گزارش شده  است که در آن منطقه 
کاروانســراى صفوى مهیار وجود دارد اما در مورد اینکه 
فرونشست در محل قرارگیرى این کاروانسرا در روستاى 

مهیار چگونه است، گزارشى نداریم.»
این استاد دانشگاه در پاســخ به اینکه آیا قطع آب زاینده 
رود بر فرونشست در شهر و آســیب به بناهاى تاریخى 
تأثیرخواهد داشــت؟ توضیــح داد: «آب زاینده رود بر 
چاه هاى عمیق که بیش از 50 تــا 70 متر عمق دارند و 
آب هاى زیرزمینى که مسئله اصلى فرونشست هستند 
تأثیرى ندارد اما بر چاه هاى سطح شــهر با عمق 10 تا 
12 متر اثر مى گذارد. از سوى دیگر این اولین بار نیست 
که آب زاینده رود قطع مى شود. در طول تاریخ بارها آب 
زاینده رود قطع شده است، اینکه ما عادت داشتیم همیشه 
آب را در زاینده رود ببینیم بخاطر سد بود که آب را تنظیم 

شده به بستر رودخانه مى فرستاد.»
حیدرى ادامه داد: «بنابراین اگر به دلیل نبود آب در بستر 
رودخانه فرونشســتى رخ داده و آسیبى به سى و سه پل 
رســیده باشــد، باید در همان بار اولى که در تاریخ، آب 
زاینده رود قطع شده اتفاق مى افتاد.» وى با اشاره به نوع 
پى سازى پل هاى روى رودخانه زاینده رود توضیح داد: 

«پل خواجو و پل شهرستان روى بستر سنگى بنا شده اند و 
پى سى و سه پل در اعماق زمین است. پى سى و سه پل از 
مالط آهک است که در مجاورت آب مقاوم مى شود و این 
واکنش در حضور آب صورت مى گیرد اما این واکنش دو تا 
شش سال زمان مى برد بعد از آن دیگر حضور آب تأثیرى 

ندارد و آهک دیگر به مقاومت رسیده است.» این استاد 
دانشــگاه ادامه داد: «عالوه بر اینکه رودخانه زاینده رود 
زهکش زمین هاى اطراف است به همین دلیل حتى در 
زمانى که آب نیست هم مى بینیم کف رودخانه انگار که 

چمن کاشته باشند سبز مى  شود.»

این استاد مرمت بناهاى تاریخى اظهار کرد: «تنها خطر 
در مورد سى و سه پل این اســت که مالط شفته آهکى 
پى نباید در معرض هوا باشد و دچار هوازدگى شود که از 
این نظر هم پى بنا درون خاك قرار دارد و بخش بیرونى 
هم با سنگ پوشیده شده تا از هوازدگى جلوگیرى کند.»

بطالن فرضیه هاى پیشین

تنها یک خطر سى و سه پل را تهدید مى کند 

با توجه به هجوم ملخ ها به برخى از شــهر هاى جنوبى 
کشورمان مردم به این حشرات عالقه مند شده اند و آنها را 
به شکل هاى جالبى مصرف مى کنند؛ ابتدا ملخ پلو و حاال 
ملخ به شکل غذاى فست فودى در بازار فروخته مى شود. 
«اعتماد آنالین» نوشته که این حشره از قدیم االیام در 
برخى از شهرهاى ایران مصرف مى شد که کم کم با تغییر 
آداب غذایى کمتر شاهد خوردن این حشرات بودیم اما با 
توجه به گرانى مرغ و گوشــت دوباره مردم به سراغ این 
حشره رفته اند که سرشــار از پروتئین است. این پایگاه 
اطالع رسانى عکسى هم منتشر کرده که ملخ را به شکل 

سمبوسه آماده خوردن کرده اند.
در همین حال انتشــار برخى ویدیوها در فضاى مجازى 
مبنى بر مصرف غذایى ملخ، وزارت بهداشت هشدار داد 
با وجود اینکه ملخ مصرف خوراکى دارد، مردم از خوردن 

ملخ هایى که کشته شده اند باید پرهیز کنند.
کیانوش جهانپور، سرپرست مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشــت مى گوید: دو مبحث در زمینه 
مصرف غذایى ملخ مطرح مى شود، یک جنبه شرعى که 
قاعدتًا افراد تابع نظر مراجع خود هســتند و ظاهراً اغلب 
مراجع بر خالف عموم حشــرات، مصرف خوراکى ملخ 

را به خصوص اگر فرد آن را زنده صید کرده باشد، داراى 
مشکل شرعى نمى دانند و موضوع دیگر بحث سالمت 
و بهداشــتى بودن غذاى تعبیه شده از این موجود است. 
در این زمینه گزارش و مستندى مبنى بر سمى بودن آن 
گزارش نشده است و در برخى جوامع به عنوان یک منبع 

پروتئینى مصرف مى شود.
جهانپور با بیان اینکه گزارشــى بر اینکه مصرف غذایى 
ملخ، نوعًا مشکل بهداشتى داشته باشد، وجود ندارد، در 
عین حال افزود: ملخ ممکن است در اثر سموم کشته شده 
باشد، بنابراین هشدار داده شده افراد، ملخ هاى  مرده را از 

روى زمین جمع آورى و مصرف نکنند.

سمبوسه ملخ هم رسید!
هشدار وزارت بهداشت به ملخ خورها: ملخ مرده نخورید؛ سمى است

تأکید دوباره آیت ا... مکارم شیرازى: 

دبى رودخانه کارون به دلیل بارش ها باالدست و باز شدن خروجى سدها در فروردین ماه سال  جارى باعث شد تا برخى 
آثار تاریخى در بستر و حاشیه رودخانه کارون در شوشــتر به زیر آب برود. یکى از این آثار تاریخى «بند میزان» بود که 
حدود دو هفته به طور کامل زیر آب رفته بود اما هم اکنون با کاهش دبى خروجى سد گتوند به حالت عادى برگشته است.

ساختن بند میزان شوشتر را به شاپور اول ساسانى نسبت مى دهند. این بند به همراه 15 اثر تاریخى دیگر شوشتر در نشست 
ساالنه کمیته میراث جهانى یونسکو در 26 ژوئن 2009 (5 تیرماه 1388) در شهر سویل اسپانیا با عنوان نظام آبى تاریخى 

شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانى یونسکو با شماره 1315 به ثبت رسید.

یادگار ساسانیان از زیر آب بیرون آمد

آیت ا... مکارم شــیرازى دیروز در درس خارج فقه خود 
در مسجد اعظم قم در واکنش مجدد به برگزارى برخى 
مسابقات تلویزیونى و پرداخت جایزه به شرکت کنندگان 
از ســوى برگزار کنندگان این نوع مسابقات گفت: اگر 
دستگاهى بگوید هرکس جواب این سئواالت را داد ما به 
او جایزه مى دهیم، آیا این کار درست است یا خیر، جواب 
این است که اگر این جوایز از طرف خود برگزارکنندگان 
پرداخت مى شــود خب مانعى ندارد اما اگر این جوایز از 
ســوى مردم جمع آورى مى شود و سپس بخشى از آن 
به مردم و شــرکت کنندگان پرداخت شود این مصداق 
بخت آزمایى و قمار است و همه آقایان هم همین نظر را 
دارند و تنها من نیستم. وى افزود: نکته بعدى اینکه باید 
سئواالت این گونه مسابقات نیز معقول و منطقى باشد و 
دیده شده که حتى سئواالت مذهبى هم آنچنان که باید 

مفید و منطقى نیست.

این مرجع تقلید خاطرنشــان ساخت: برخى مطلعین به 
بنده اطالع دادند که بخش زیادى از پول هایى که جمع 
آورى مى شود به جیب برگزارکنندگان مسابقه مى رود و 
تنها بخش اندکى تحت عنوان جایزه به شرکت کنندگان 
پرداخت مى شود و این همانطور که گفتیم بخت آزمایى 
و قمار اســت. بدتر از همه اینها، پولى است که تنظیم 
کنندگان اینگونه برنامه ها مى گیرنــد و حال آنکه در 
کشور اسالمى نباید اینگونه مســائل باشد و باید همه 
چیز شفاف و معین باشد و گفته نشود که فالن دستگاه 
به این پول نیاز دارد، آیا برطرف کردن نیاز با پول حرام 

درست است؟ 
آیت ا...  مکارم شیرازى دو روز پیش هم در پاسخ به یک 
استفتاء درباره قمار بودن یا نبودن جوایز مسابقه «برنده 
باش» پاســخ داده بود که این مســابقه، مصداق قمار

 است.

دبیر شــوراى اطالع رســانى دولت به اظهارات مشاور 
رئیس دولت هاى نهم و دهم کشــورمان واکنش نشان 

داد. 
علیرضا معزى در صفحه شخصى خود در شبکه اجتماعى 
توییتر با انتقاد از اظهارات على اکبر جوانفکر، مشــاور 
محمود احمدى نژاد، رئیس جمهورى سابق ایران نوشت: 
«بیشتر به شوخى مى ماند تا تحلیل! رئیس جمهور شنبه 
به سه استان سیل زده سفر کرده و دوشنبه هم میزبان 
نخست وزیر پاکســتان بوده؛ بعید اســت پیشکسوتى 
رسانه اى نداند و بنویســد: چند روز بى خبرى! بعد هم 

رها کردن کشور با قهرى 11 روزه در لجاجت با دستور 
رهبرى را نشان از تأثیرگذارى بداند.»

جوانفکر پیش تر در توییتر خود به انتقاد از حسن روحانى 
پرداخته و نوشــته بود: «نقش رئیس جمهورى ســابق 
در اداره امور کشــور آنقدر مهم و تعییــن کننده بود که 
غیبت چند روزه ایشان در اردیبهشت سال 90 بالفاصله 
در جامعه احســاس شــد. اما اکنون چند روزى است 
که از آقاى روحانى خبرى نیســت و غیبت ایشــان نه 
تنها احســاس نشــده بلکه نگرانى هیچکسى را هم 

برنیانگیخته است! واقعاً  چرا؟»

گرفتن پول از مردم و دادن بخشى از آن 
تحت عنوان جایزه، حرام است

جواب طعنه وار به یک طعنه 

به دنبال اعتراض ســیدجواد هاشــمى به توقیف فیلم 
«رحمــان 1400»، روزنامه «کیهان» دیروز نوشــت: 
« سیدجواد هاشمى، دوشنبه شب با حضور در یک برنامه 
زنده تلویزیونى به دفاع از یک فیلم توقیف شده پرداخت. 
اما وى اظهاراتى عجیب را بر زبان آورد و براى دفاع از این 
فیلم مبتذل که سازندگانش تخلف کرده و نسخه اصالح 
نشده و فاقد مجوز را روى پرده برده بودند، پاى مقدسات را 
به میان آورد. هاشمى که معموًال در نقش شخصیت هاى 

مقدس و مصلــح در فیلم ها حاضر مى شــود، این بار در 
دنیاى واقعى، با چهره اى معکوس آنچه در آثارش دیده 
مى شــود حضور یافت و مطالبى را بیان کرد که موجب 
وهن ارزش هاى دینى شد. اظهارات عجیب هاشمى در 
این برنامه به صورت مداوم با تأیید مجرى برنامه همراه 
مى شد. الزم به ذکر است هاشمى پیش تر از عریان شدن 
یکى از هنرپیشه هاى فرارى در خارج از کشور نیز حمایت 

کرده بود.»

«کیهان» دوباره عصبانى شد
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مردم اصفهان نمونه هستند
نماینـده ولى فقیـه و امام جمعـه اصفهان گفـت: مردم 
اصفهان نه تنها در راهپیمایى و تظاهرات نمونه اند بلکه 
در هزینه و خرج کردن اموالشان براى رفع بحران و کمک 
به سـیل زدگان هم تالش زیـادى کردند. آیت ا... سـید 
یوسف طباطبایى نژاد در همایش تجلیل از یاوران مراسم 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى افزود: تالش ها 
و اقدامات خالصانه اصفهانى ها در خوزستان همانند نگین 
روشـن و درخشـان اسـت. اصفهانى ها از خودشان کم 
مى گذارند اما براى مردم و خـدا خرج مى کنند. به گفته 
وى، مـردم این خطه ولخرجـى نمى کنند امـا در مواقع 

لزوم براى خدا و دیگر هموطنان خود جان هم مى دهند.

یک مجتمع موقوفه 
به بهره بردارى رسید

یک مجتمع موقوفه فرهنگى، قرآنى، آموزشى و مذهبى 
در آیینى با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهان و جمعـى از مسـئوالن شهرسـتانى در برزك 
کاشـان راه اندازى شـد. این مجتمع فرهنگـى، قرآنى، 
آموزشى و مذهبى با کمک واقف نیک اندیشى از اهالى 
شـهر برزك و یک پزشک سـاکن ایاالت متحده براى 
بهره مندى عموم ساخته شده است. زمین این مجتمع 
در عرصه نزدیک به 800 مترمربع متعلق به واقفان بود 
که اینک مجموعه اى شامل کتابخانه، سالن آمفى تئاتر 

و چندین کالس گوناگون است.

ارسال دومین محموله
 آب منطقه اى 

دومین محموله کمک شـرکت آب منطقه اى اصفهان 
به مناطق سیل زده خوزسـتان، لرستان و چهار محال و 
بختیارى ارسال شد. معاون مالى و پشتیبانى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: ایـن محموله به ارزش حدود 
دو میلیارد و 800 میلیون ریال همراه با گروهى جهادى 
به مناطق سیل زده کشور ارسال شد. سعید قدوسى پور 
افزود: این کمک ها شامل اقالمى همچون برنج، روغن، 

آب معدنى و سویا مورد نیاز مناطق سیل زده است.

اهواز چگونه نجات پیدا کرد
سـردار گرامـى، فرمانـده گـروه مهندسـى رزمـى 40 
صاحب الزمان(عج) نیروى زمینى سپاه اصفهان گفت: با 
تالش شبانه روزى به مدت 30 ساعت، 15 کیلومتر سیل 
بند، از سه راه حسینیه خرمشهر احداث و مسیر سیالب که 
به سمت شهر خرمشهر روان بود در دشت هاى اطراف 

منحرف شد.

معرفى سرپرست 
دانشگاه آزاد خمینى شهر

بر اسـاس حکمى از سـوى طهرانچى، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى، پیمان داورى به سرپرسـتى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر منصوب شـد. داورى داراى 
مدرك دکتراى سازه از دانشگاه علوم تحقیقات تهران، 
کارشناسى ارشد عمران گرایش سازه از دانشگاه فردوسى 
مشهد و کارشناسـى عمران گرایش عمران از دانشگاه 
صنعتى اصفهان اسـت. پیـش از این مسـعود جعفرى 
نژاد، رئیس این واحد دانشگاهى بود که اکنون به سمت 
رئیس دبیرخانه هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان 

اصفهان منصوب شده است.

اردستانى ها 
چقدر زکات دادند؟ 

رئیس کمیته امداد اردستان گفت: شوراى زکات اردستان 
در یکسـال گذشـته، پنج میلیـارد ریـال زکات واجب و 
مستحبى از سـوى مردم شهرستان اردسـتان دریافت 
و جمع آورى کرده اسـت. ابوالقاسـم صادقى افـزود: از 
زکات جمع آورى شـده که 500 میلیون ریال آن زکات 
واجب و مابقى مسـتحبى اسـت بیـش از 60 درصد آن 
سهم فقراسـت که به آنها پرداخت شـده است. صادقى 
افزود: شـوراى زکات در یکسـال گذشـته بیش از 190 
میلیون ریال زکات فطره و بیش از صد  میلیون ریال کفاره 

جمع آورى و به فقرا پرداخت کرده است.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از کمک 
نقدى و غیر نقدى 86 میلیارد ریالى مردم ســخاوتمند 

اصفهان به سیل زدگان کشور خبر داد.
محسن مؤمنى با اشاره ب ه جمع آورى و ارسال کمک هاى 
مردمى به مناطق سیل زده کشــور اظهار کرد: تاکنون 
بیــش از ده میلیارد و 950 میلیون ریــال وجه نقد و 75 
میلیارد ریال کمک هاى غیر نقدى براى کمک به سیل 
زدگان کشور از مردم اصفهان جمع آورى شده است. وى 
افزود: کمک هاى غیر نقدى اهدایى توسط مردم شریف 
استان اصفهان به مناطق سیل زده استان هاى لرستان 
و خوزستان شــامل آب معدنى، برنج، آرد، نان خشک، 

خرما، لوازم خانگى، شیرخشــک، تخم مرغ، خشکبار، 
کنسروجات، غذاى گرم، پتو، اقالم بهداشتى و شوینده، 
لباس و چادر مســافرتى بود که توســط 99 کامیون و 

کامیونت به مناطق متأثر از سیل ارسال شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان افزود: 
عالوه بر این 95 هزار دینار به صورت نقد و نیز سه قطعه 
ســکه طالى اهدایى مردم نیکوکار و خّیران در سطح 
استان اصفهان توســط جمعیت هالل احمر جمع آورى 
شده اســت. وى از مردم فهیم، خّیر و نوع دوست استان 
اصفهان براى مشــارکت در کمک به هموطنان آسیب 

دیده استان هاى سیل زده تشکر و قدردانى کرد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان از اولویــت این اداره کل در مرمت و ســامان 
بخشى بناهاى تاریخى اســتان به ویژه پاکسازى آنها از 

یادگارنوشته ها خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: بســیارى از آثار تاریخى 
اصفهان در فهرســت آثار ملى ایران ثبت شده است و 
هرگونه یادگارى نویســى بر روى آثــار تاریخى مورد 
برخورد جدى و قانونى قرار مى گیرد. وى افزود: در این 
راســتا به تازگى عملیات مرمت و سامان بخشى سى و 
سه پل اصفهان از خطوط رنگى و یادگار نویسى ها آغاز 

شده است. 

مدیرکل میــراث فرهنگى اصفهان عنــوان کرد: این 
عملیات در دو مرحله و براى مدت چهار ماه اجرا مى شود. 
اللهیارى مرحله دوم را شامل امحا و پاکسازى بدنه پل از 
خطوطى که توسط برخى افراد ناآگاه کشیده شده است 
ذکر کرد و گفت: براى این منظــور اعتبارى بالغ بر یک 

میلیارد ریال تخصیص یافته است.
طبق ماده 558 قانون مجازات اسالمى هرکس به تمام 
یا قســمتى از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه هاى 
فرهنگى، تاریخى یا مذهبى که در فهرست آثار ملى ایران 
به ثبت رسیده است خسارت وارد آورد، به حبس از یک 

الى ده سال محکوم مى شود.

پاك شدن بناهاى تاریخى از 
یادگار نوشته

کمک 86 میلیارد ریالى 
مردم اصفهان به سیل زدگان

دانشگاه اصفهان با همکارى دانشگاه لبنان دانشجوى 
مشترك دوره دکترا جذب مى کند. پذیرش دانشجویان 
به صورت نیمه متمرکز و همراه با مصاحبه انجام خواهد 
شد. تسلط کافى به مکالمه به زبان عربى ضرورى است.  
داوطلب باید حائز تمام شرایط مندرج در دفترچه راهنماى 
آزمون ورودى دوره دکتراى سال 1398 باشد. دانشجویان 

واحدهاى درسى را در دانشگاه اصفهان مى گذرانند و براى 
شروع تدوین رســاله دکترا به مدت یکسال در دانشگاه 
لبنان مستقر خواهند شد و سپس براى تکمیل رساله به 
دانشــگاه اصفهان بازخواهند گشت. رساله دانشجویان 
به صورت مشــترك با اســتاد راهنماى اول از دانشگاه 
اصفهان و استاد راهنماى دوم از دانشگاه لبنان و به زبان 

عربى ترجمه خواهد شد. دانشجویان پس از اتمام دوره، 
دانشنامه دکترا را از هر دو دانشگاه دریافت خواهند کرد.

هزینه هاى مســافرت، بیمه، ویــزا و تحصیل در لبنان 
به عهده دانشجویان خواهد بود. دانشــگاه لبنان براى 
یکسال،  خوابگاه دانشجویى در اختیار دانشجویان قرار 

مى دهد.

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: پرونده 
یک فقره تخلف اعتبار ارزى مدیر عامل یک شــرکت 
خصوصى در شعبه ششم بدوى تعزیرات حکومتى مورد 

رسیدگى قرار گرفت.
غالمرضا صالحى  اظهار کــرد: پرونده یک فقره تخلف 

اعتبار ارزى مدیر عامل یک شرکت خصوصى با شکایت 
مدیریت شعب یکى از بانک هاى استان در شعبه ششم 

بدوى تعزیرات حکومتى مورد رسیدگى قرار گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان تصریح کرد: 
شــعبه مذکور متهم پرونده را  بابت عدم ایفاى تعهدات 

ارزى، عالوه بر محکومیت به استرداد عین ارز موضوع 
اعتبار به مبلغ 916 هــزار و 360 یورو معادل بیش از 43 
میلیارد ریال بر اســاس نرخ روز ارز در حق بانک شاکى، 
حکم به تعلیق کارت بازرگانى شرکت موصوف به مدت 

یکسال را نیز صادر کرد.

رئیس اتحادیه تریکو و خرازى از ارسال بخشنامه اى مبنى 
برساخت اتاق پرو در روسرى فروشى ها ظرف مدت دو ماه 
آینده خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه تذکرات متعددى 
داده شده است اما تاکنون برخورد قاطعى نداشته ایم به 
همین دلیل بخشنامه اى مبنى بر لزوم ساخت اتاق پرو 

ظرف دو ماه آینده به  تمامى فروشندگان روسرى ارسال 
خواهد شد و پس  از این مهلت دو ماهه با متخلفان برخورد 

جدى خواهیم کرد.
احمد صمدیه لباف در گفتگو بــا «فارس»  افزود: وجود 
فروشــنده مرد در روسرى فروشــى ها به لحاظ قانونى 

مشــکلى ندارد اما با توجه به قانون مصوب، اگر مجوز 
لباس زیر فروشى ها و لوازم آرایشى بهداشتى به نام مرد 
باشد باید مباشر زن هم معرفى شــود و در فروشگاه ها 
و مغازه هاى مربوطه حضور داشــته باشد که در صورت 

تخلف، برابر با قانون برخورد خواهد شد.

موضوع چگونگى برخورد با آتش سوزى بناهاى تاریخى 
یک بحث پر اهمیت و با نظرات متعدد است که بنا به 
گفته معاون میراث فرهنگى اصفهان هنوز براى آن راه 
حلى پیدا نشده اما سخنگوى آتش نشانى اصفهان نظر 

دیگرى در این زمینه دارد.  
کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان در گفتگو با «صاحب نیوز» 
مى گوید: اگر بخواهیم 10 هزار لیتر آب براى اطفاى 
حریق یک بناى تاریخى استفاده کنیم چیزى از آن بنا 
باقى نمى ماند و به همین دلیل پمپ هاى جدید خریدارى 
کردیم که آب را پودر مى کنــد و آب کمترى مصرف 

مى کند اما قدرت مانور بیشترى دارد. 
این در حالى اســت معاون میراث فرهنگى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان 
اصفهان هم مى گوید: پیرامون حریق بناهاى تاریخى 
اصفهان تمرکز کردیم اما پس از حدود ده سال هنوز به 
نتیجه نرسیدیم؛ سیستم اطفاى حریق و خاموش کردن 
آتش با آب در بنایى مثل عالى قاپو و چهلســتون که از 
چوب و نقاشى ساخته شده است، این اثر تاریخى را نابود 
مى کند. ناصر طاهرى گفت: بیشتر آثار تاریخى اصفهان 
از خشت، گل، سنگ و آجر است و دو اثر تاریخى مهم 
که ثبت جهانى هم هستند یعنى عالى قاپو و چهلستون 
داراى سقف و ایوان چوبى هستند که نگران حریق آن 

هستیم.
وى افزود: سیستم هاى اطفاى حریق خیلى در فضاهاى 
باز فعالیت درســتى انجام نمى دهند و بیشتر در مراکز 
محصور فعال مى شوند و همین موضوع باعث مى شود 
که ما اگر بخواهیم از این سیستم ها استفاده کنیم باید 
ایوان چهلســتون یا عالى قاپو را محصور کنیم که این 
باعث  خروج اثر از حالت طبیعى خود مى شــود. معاون 
میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى اصفهان بیان 
کرد: فعًال اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است و سعى 

مى کنیم اتفاقى رخ ندهد.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: روز 
بزرگداشت شیخ بهایى و منسوب به روز معمار، حمام 

قاضى با کاربرى اصلى در اصفهان بــه بهره بردارى 
رسید.

حمیدرضا امیرخانى اظهار کــرد: حمام قاضى واقع در 
خیابان ابن سیناى اصفهان با کاربرى حمام و به عنوان 
یکى از آثار باستانى این شهر با پیشینه صفوى که طى 
سال گذشته مورد بازسازى و بهسازى با اصول معمارى 
تاریخى قرار گرفته بود براى استفاده عموم همشهریان 

و گردشگران به بهره بردارى رسید.
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان ابراز کرد : 
همچنین خانه تاریخى موســوم به خانه جنگجویان 
در حال انجام مراحل نهایى ثبت اســت که به منظور 
خانه گفتمان شهرى براى استفاده حرفه مندان ایجاد و

 بهره بردارى خواهد شد.

از دقایــق ابتدایى بامداد دیروز تا حدود ســاعت 9 و 10 
دقیقه صبح، سه زمین لرزه، سه بخش از استان اصفهان 
را تکان داد. البته بزرگى این زمین لرزه ها در حدى نبود 
که خســارات جانى یا مالى به همراه آورد اما محسوس 
بودن آن یک بار دیگر این ســئوال قدیمى را یادآورى 
کرد که آیا اســتان اصفهان آنطور که مى گویند در برابر 
زمین لرزه مصون است یا این نظریه که همه نقاط ایران 
روى کمربند زلزله قــرار دارد، درباره اصفهان هم صدق 

مى کند؟

 4 روز، 4 زلزله
در طول ســال هاى مختلف بارها و بارهــا وقوع زمین 
لرزه هاى خفیف در اســتان اصفهان ثبت شده است اما 
اینکه در طول فقط چند ســاعت از  یک روز، سه نقطه 
در این اســتان به لرزه درآمده باشد، یک نقطه عطف به 
حساب مى آید. این اتفاق دیروز افتاد و سه زمین لرزه در 
ساعات 12 دقیقه و 28 ثانیه  بامداد، 6 و 49 دقیقه و 9 و 9 
دقیقه، در مرز شهرستان فرخى و خور و بیابانک، انارك 
در شهرســتان نایین و مرز میان سمیرم و سى سخت در 
استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند. بزرگى زمین لرزه 
اول3/1، زمین لرزه دوم  4/1 و زمین لرزه ســوم3/7 در 
مقیاس ریشتر اعالم شــد. آنطور که مرکز لرزه نگارى 
کشور گزارش داده است، زلزله منطقه سى سخت که در 
مرز سمیرم با کهگیلویه هم احساس شد، تنها 6 کیلومتر 
با سطح زمین فاصله داشــته در حالى که دو زمین لرزه 
دیگر در خوروبیابانک و انارك، به ترتیب در عمق 12 و 
10 کیلومترى رخ داده است. این در حالى است که عمق 
به وقوع پیوستن هرسه زمین لرزه دیروز اصفهان، از زلزله 

بعدازظهر اول اردیبهشت سال جارى در روستاى چوپانان 
شهرستان نایین بیشتر بوده است. زلزله چوپانان در عمق 
5 کیلومترى رخ داد اگرچه بزرگى 2/5 ریشترى آن باعث 

شد این زمین لرزه چندان محسوس نباشد.
در مجموع وقوع چهار زمین لــرزه در چهار روزى که از 
اردیبهشت ماه گذشت، نشــان مى دهد توجه بیشتر به 
مقوله احتمال بروز زلزله هاى شدید در اصفهان همچنان 

باید مد نظر قرار گیرد.

اصفهان سفید است اما...
بسیارى از کارشناسان زمین شناسى معتقدند که استان 
اصفهــان از احتمال وقوع زلزله هاى شــدید مصونیت 
دارد. مهدى زارع، استاد مشــهور پژوهشگاه بین المللى 
زلزله شناسى و مهندسى زلزله از جمله همین کارشناسان 
است. او سال 96 همزمان با زلزله دهشتناك کرمانشاه 
اعالم کرد که اصفهان از نظر زلزله خیز بودن یک منطقه 
کم خطر و سفید محسوب مى شود به این معنا که هر دو 
تا سه هزار ســال یک زلزله 6/5 تا 7 ریشتر و هر 8000 
سال یک زلزله باالى 7 ریشتر در اصفهان اتفاق مى افتد. 
به همین دلیل هم گفته شــد که حوالى شهر گلپایگان 
منطقه خوبى براى ســرمایه گذارى درازمدت و توسعه 
کشور محسوب مى شــود چرا که از لرزه خیزى کمترى 

برخوردار است.
اما آیا معناى این نظریه آن است که اصفهان روى گسل 
قرار نگرفته؟ رضا اسالمى، مدیر مرکز زمین شناسى استان 
اصفهان نظریه قرار نگرفتن اصفهان روى گســل هاى 
خطرناك را تأیید مى کند اگرچه معتقد اســت این دلیلى 

نمى شود که هیچگاه در اصفهان زلزله نخواهد آمد.
دو سال پیش در کارگروه مخاطرات زلزله، اعالم شد که با 

توجه به مطالعات انجام شده، پردازش داده هاى ماهواره اى، 
برداشــت هاى صحرایى و لرزه هاى به ثبت رســیده، 
مشخص شده است که در شــعاع 100 کیلومترى شهر 
اصفهان تعداد 63 گسل فعال شناسایى شده در حالى که 
تعدادى هم به دلیل وسعت آبرفت هاى دشت اصفهان 
و مناطق مسکونى وکشاورزى به سادگى قابل شناسایى 

نیســتند. در همین کارگروه بود که اعالم شــد یکى از 
گسل هاى فعال زیر شــهر اصفهان در محور اصفهان-

شاهین شهر و در 18 کیلومترى شهر قرار دارد اگرچه همه 
سخنرانان در آن روز به این نکته اذعان داشتند که هیچ 
کدام از گسل هاى مزبور قدرت لرزه خیزى زیادى ندارد 

اما باید براى همه احتماالت آمادگى الزم را حفظ کرد.

6 سال پیش، همین روزها
ساعت 52 دقیقه و 33 ثانیه بامداد 31 فروردین 1392، 
همزمان با شنیده شدن صداي مهیبی در اصفهان، این 
شهر به لرزه افتاد. آنطور که خبرنگار یکى از خبرگزارى ها 
در همان روز گزارش داد، مردم شهر سراسیمه خانه هاي 
خود را ترك کردند و به فضاهــاي باز و پارك ها هجوم 
بردند. ترافیک، خیابان ها را فــرا گرفت و مردم بیم آن 
داشــتند که این پیش لرزه اي از یک زلزلــه بزرگ تر 

باشد.
آن شب اصفهان دیگر نلرزید و بعد هم مشخص شد که 
بزرگى زمین لرزه 31 فروردین 92 تنها 4/1 در مقیاس 
ریشتر و در عمق 8 کیلومترى حوالی حبیب آباد بوده است، 
اگر چه زمین شناسان همین عمق کم را دلیل محسوس 
بودنش ذکر کردند و انگشت اتهام را به سمت گسل محور 

اصفهان– شاهین شهر گرفتند.
حاال شش سال از  آن شب مى گذرد و تا امروز هم شهر 
اصفهان زلزله دیگرى را تجربه نکرده است. البته بعضى 
شــهرهاى دیگر اســتان هر از گاهى مى لرزند هرچند 
بزرگى این زمین لرزه ها نیز از محدوده مشخصى تجاوز 
نمى کند. اتفاق دیروز یک بار دیگــر به یادمان آورد که 
حتى اگر در استان اصفهان زلزله بزرگى هم اتفاق نیافتد 
ولى همین زمین لرزه  هاى خفیف اگر به ســطح زمین 
نزدیک باشند مى تواند باعث ترس و وحشت زیادى شود 
و بلکه خساراتى هم به جا بگذارد. به عبارت دیگر ثابت 
شده است که پدیده زلزله براى هیچ استانى در کل ایران 
تضمین امنیتى ایجاد نکرده؛ گیرم در یک استان ویرانى 
و وحشت را با هم به بار مى آورد و در استانى دیگر، فقط 
ترس و وحشت. مهم این است که همیشه آماده محقق 

شدن احتماالت باشیم.        

3 نقطه در استان اصفهان دیروز لرزید 

زلزله؛ خیلى دور، خیلى نزدیک
سهیل سنایى

فعالً مراقبیم چهلستون و عالى قاپو
 آتش نگیرند

بهره بردارى از حمام قاضى با کاربرى اصلى 

پذیرش دانشجوى دکتراى مشترك در اصفهان و لبنان

پرونده متهم 4 میلیاردى ارزى در تعزیرات حکومتى 

مهلت ساخت اتاق پرو به  فروشندگان روسرى

نباید بار مالیاتى اضافى بر دوش فعاالن اقتصادى گذاشته شود
در نشست مالیاتى اعضاى اتاق بازرگانى با معاون استاندار و مدیران مالیاتى عنوان شد 

نشست مالیاتى اتاق بازرگانى اصفهان با معاون اقتصادى 
استاندار، مدیر کل و معاونین سازمان امور مالیاتى استان 

در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این نشســت خواستار 
ایجاد تعامل دو سویه بین اتاق بازرگانى و اداره کل مالیاتى 
استان شد وگفت: به جاى کندروى و تندروى مى توان 
تعامل بینابین تعریف کرد و اتاق بازرگانى  در این راستا 

آماده همکارى نزدیک با  اداره کل مالیاتى است.
مسعود گلشیرازى با اشاره به افزایش پرونده هاى مالیاتى 
در هیئت هاى حل اختالف گفت: برخى از مؤدیان مالیاتى 
به جهل و عده کمى به عمد در ارائه مستندات مالى قصور  
دارند،تفکیــک این دو بخش مى توانــد به حل دعاوى 

مالیاتى کمک کند.
وى تصریح کرد: طى یــک ماه از آغاز بــه کار هیئت 
نمایندگان دوره نهم اتــاق بازرگانى ،90 درصد مراجعه 

فعاالن اقتصادى اســتان مربوط به مســائل مالیاتى و
 10 درصد به مسائل ارزى اختصاص یافته است.

معاون اقتصادى اســتاندار اصفهان هم در این نشست 
خواســتار بازنگرى در نحوه برخورد ممیزان مالیاتى با 
مؤدیان و فعاالن اقتصادى شد و گفت: نباید بار مالیاتى 

اضافى  بر دوش فعاالن اقتصادى گذاشته شود.

سید حسن قاضى عســگر تأکید کرد: همکارى بخش 
خصوصى و بخش دولتى در مؤلفه هاى اقتصادى از جمله 

مالیات مى تواند به توسعه اقتصادى استان کمک کند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان هم در این نشست 
گفت: وصول مالیات در ســال 97 نســبت به سال 96 
افزایش داشــته و این افزایش همراه با رضایت فعاالن 

اقتصادى بوده است. 
بهروز مهدلو  از تهیه بســته حمایتــى اداره کل مالیاتى  
استان از تولید خبر داد و گفت: در این بسته تالش شده 
که تولیدکنندگان کمتر با مسائل و چالش هاى مالیاتى 

رو به رو شوند. 
وى تأکید کرد: برخورد با فرار مالیاتى از رویکردهاى  مهم  
اداره کل مالیاتى اســت و طى یکسال اخیر بیش از صد 

مورد شناسایى شده است.
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فیلم «ســونامى» به کارگردانى میالد صدرعاملى یکى 
از فیلم هاى حاضر در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

است که به احتمال زیاد اواسط تابستان اکران مى شود.
میــالد صدرعاملى، کارگــردان جوان ســینما با فیلم 
«سونامى» در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حاضر 
شد و بازخوردهاى خوبى از ســوى مردم دریافت کرد. 
استقبال مردم از اولین ساخته سینمایى میالد صدرعاملى 
با خوشــحالى آقاى کارگردان روبه رو شد و خبرهایى از 
اکران این فیلم سینمایى در اواســط تابستان به گوش 

مى رسد.
فیلم «سونامى» با حضور چهره هاى سرشناس دنیاى 
سینما در ژانرى ورزشى جلوى دوربین رفت و به جشنواره 
جهانى فیلم فجر رسید. بعد از اکران این فیلم سینمایى در 
سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر میالد صدرعاملى زمان 

اکران فیلمش را اواسط تابستان اعالم کرد.
«ســونامى» روایتــى از زندگى پر فراز و نشــیب یک 
تکواندوکار اســت که در راه رسیدن به مسابقات جهانى 

با ماجراهاى فراوانى روبه رو مى شود.
در خالصه داســتان فیلم «ســونامى» آمده است: «در 
آخرین اردوى تیم ملى تکواندو، ســرمربى و سه تن از 
بهترین بازیکنان تیم در دانمارك پناهنده شده و به ایران 
بازنگشــته اند. این فرصتى است که خسروى، سرمربى 
قدیمى و کهنه کار بعد از ســال ها بازگــردد و کار نیمه 

تمامش را به پایان برساند.»
بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا شجاع نورى، رعنا 
آزادى ور، فرشته حسینى، على استادى، علیرضا ورزنده، 
امیر شریعت، امیرمهدى ژوله و محمدرضا غفارى از جمله 

بازیگران «سونامى»  هستند.

کمند امیرسلیمانى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با انتشار 
عکسى از پایان بازى در ســریال «دلدار» برادران محمودى 

خبر داد.
برادران محمودى که سابقه ســاخت سریال «سایه بان» را در 
کارنامه هنرى شان دارند با ســریالى ماه رمضانى به تلویزیون 
مى آیند. «دلدار»سریال ماه رمضانى شبکه 2 سیماست که به 
کارگردانى برادران محمودى است که با آغاز ماه مبارك رمضان 

روى آنتن مى رود.

کمند امیرسلیمانى یکى از بازیگران سریال «دلدار»است که با 
انتشار پستى خبر از پایان بازى خود در این سریال ماه رمضانى 
داد. او نوشت: «همکارى من با سریال «دلدار» کار جدید برادران 
محمودى تموم شد. ویژگى کار کردن با این دو برادر نازنین اینه 
که هر چند زمان کوتاهى با هم همکارى داشتیم ولى انقدر کار 
کردن باهاشون لذتبخشه که خاطراتش زمان طوالنى در ذهن 
آدم باقى مى مونه. کسایى که باهاشــون کار کردن مى دونن 
چى مى گم. ماه رمضان از شبکه 2 با این سریال در خدمتتون 

هستم...»
کمند امیرسلیمانى که آخرین بار با ســریال «هیئت مدیره» 
در قاب تلویزیون دیده شــد، ماه رمضان با سریال «دلدار»به 
کارگردانى برادران محمودى بــاز هم مهمان خانه هاى مردم 

مى شود.
محمدرضا غفارى، الناز حبیبى، مریم بوبانى، حسام محمودى، 
ســوگل خلیق، بهزاد فراهانى، مهران نائــل، پریوش نظریه، 

همایون ارشــادى، کمند امیرسلیمانى، نیما رئیسى، 

علیرضا آرا و پیمان جعفرى 
بازیگران این سریال را 

تشکیل مى  دهند.

عبدا... اسکندرى، گریمور کشورمان عکسى از گریم عجیب 
و متفاوت امین حیایى منتشر کرد.

عبدا... اسکندرى، گریمور پیشکســوت سینما و تلویزیون 
بیش از 40 سال است که 
در دنیاى چهــره پردازى 
مشغول به فعالیت است و 
تا به حال چندین ســیمرغ 
بلورین از جشــنواره فجر 
دریافت کرده اســت. آثار 

ماندگارى از از این گریمور در دنیاى گریم وجود دارد که از 
شاخص ترین چهره پردازى هاى سینما و تلویزیون است. 
این چهره نام آشــناى دنیاى گریم حضور فعالى در فضاى 
مجازى دارد و تصاویرى از چهره هاى گریم شده هنرمندان 

را با همراهانش به اشتراك مى گذارد.
دستان هنرمند گریمور مشهور دنیاى سینما و تلویزیون این 
بار چهره جدیدى از امین حیایى خلق کرد. عبدا... اسکندرى 
با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «هنرمند عزیز 
امین حیایى...» امین حیایى، بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون 
است که با بازى هاى متفاوتش مورد توجه مخاطبان بوده 
است. این هنرمند کشــورمان این روزها در برنامه «عصر 

جدید» به عنوان داور حضور متفاوتى را تجربه مى کند.

مراســم اکران مردمى فیلم مسابقه «رالى     خبر آنالین |
ایرانى2» دوشنبه 2 اردیبهشت با حضور هنرمندان حاضر در این 
مجموعه و استقبال مردم و اهالى رسانه به نفع هموطنان سیل زده 

در پردیس ملت برگزار شد.
 در ابتداى مراسم آرش معیریان، کارگردان مجموعه روى سن آمد 
و گفت: «رالى ایرانى» یک پوینده عجیبى اســت که مثل و مانند 
نداشته؛ این اثر هم فیلم است، هم ســریال، هم مستند و مسابقه 
است. او در ادامه گفت: کسانى که سرى یک رالى را ندیدند متعجب 
خواهند شد و کسانى که سرى اول را دیده بودند هم کار را با اشتیاق 
بیشــترى دنبال خواهند کرد. «رالى ایرانى» مجالى براى محک 

زدن سلبریتى هاست که براى مخاطبان 
جذاب خواهد بود.

ســعید ابوطالب، طــراح و تهیه 
کننــده مجموعه نیز بیــان کرد: 
این کار را کارگــردان و بازیگران
مــى ســازند. مــا حتــى به 
بازیگران متن نمــى دهیم و 
دنبال آنها مى رویــم تا ببینیم 
چطــور با آیتــم هــا روبه رو

مى شوند.

ابوطالب با اشــاره به فرزاد حســنى که اجراى مراسم را برعهده 
داشت گفت: فرزاد هم روز به روز بهتر مى شــود و فکر کنم رالى 
3 یا 4 را او کارگردانى کنــد. او که خودش در گــروه کارگردانى 
بود، جاســوس مى فرســتاد تا بفهمد طراحى ما براى آیتم هاى 
بعدى چیســت ولــى مــا نمى گذاشــتیم طرح هایــى که فقط 
در ذهن من و آرش معیریــان بود لو برود. چــون در این صورت 
آیتم ها به گوش فیلمبرداران و ســپس بازیگران هم مى رســید 
و دیگر بکر و غافلگیرکننــده نبود. ابوطالب تأکیــد کرد: «رالى 
ایرانى» باز هــم ادامــه خواهد داشــت و ما در فصــل 3 بهتر

 مى شویم. امیدوارم این ژانر به درستى جا بیافتد و شما این کار را 
دوست داشته باشید.

در ادامه این مراسم فردین ناجى، خواننده و یکى از شرکت کنندگان 
گفت: من ســربازى نرفته ام اما در این کار سرباز بودن را احساس 

کردم. ما را ساعت 3 صبح بیدار مى کردند و براى کارهاى سخت 
مى فرستادند. هنوز که هنوز است خواب فرزاد را مى بینم که از من 
مى خواهد قبر بکنم! این کار خیلى سخت بود و افتخار همراهى با 

دوستان را به من داد.
نیما شاهرخ شــاهى نیز حضــور در «رالى ایرانــى2» را اینگونه 
توصیف کرد: در این پروژه خیلى به ما خوش گذشت، گرچه شرایط 
وحشتناك سختى بود اما تیم مدیریتى بسیار قوى داشتیم و حالمان 

خوب بود.
امیرعباس گالب، خواننده و دیگر شرکت کننده مسابقه که اکران 
مردمى با حضور پرهیجان طرفدارانش همراه بود نیز در سخنانى 

گفت: در این پروژه با دوستان هنرمندى آشنا شدم و ما نمونه یک 
دنیاى کوچک بودیم که باید مى آموختیم در آن صبر و شکیبایى 
داشته باشــیم. «رالى ایرانى» تجربه خوبى بود که امیدوارم از آن 

لذت ببرید. 
بهناز شفیعى، شرکت کننده دیگرى بود که حسنى او را موتورسوار 
قهرمان ملى و دختر خودساخته محکم و َقَدر توصیف کرد. او درباره 
این تجربه گفت: قبًال تجربه حضور در ســینما را به عنوان بدلکار 
داشتم. وقتى به این پروژه دعوت شدم نیز بخاطر مسابقه بودنش 
ترس داشتم. همچنین از اینکه کار دیگرى در دنیاى سینما داشته 
باشم مى ترسیدم. اما زمانى که وارد کار شدم مهر دوستان به دلم 

نشست و این همکارى باعث افتخار من بود.
متین ستوده، بازیگر ســینما و تلویزیون هم درباره این همکارى 
گفت: در «رالى ایرانى» پدرمان را درآوردند و فقط باید کار را ببینید 

تا بفهمید چه مى گویم.
سمیرا حســینى بازیگر نیز گفت: این پروژه واقعًا براى من تجربه 
خاصى بود. همیشه هیجان و ماجراجویى را دوست دارم و آشنایى 
با دوســتان خوب این پروژه نیز برایم باعث افتخار بود. قبل از کار 
از فرزاد حسنى مى ترسیدم اما وقتى با او کار کردم دیدم که چقدر 
نازنین و دوست داشتنى است. همکارى با آقایان ابوطالب و معیریان 
را دوست داشتم. وى ادامه داد: منتظرم کار بیرون بیاید و رى اکشن 
مردم را ببینم. فکر مى کنم یک جاهایى در این پروژه قیافه هایمان 
دیدنى است. «رالى ایرانى» طراحى قوى داشت که مشابه کارهاى 

خارجى است.
«رالى ایرانى 2» به زودى از طریق شبکه نمایش خانگى به بازار 

خواهد آمد.

طراح «رالى ایرانى2» با اشاره به اینکه اجازه نمى داده آیتم هاى این برنامه لو برود: 

فرزاد حسنى جاسوس مى فرستاد تا بفهمد چه خبر است!

زدن سلبریتى هاست که براى مخاطبان 
جذاب خواهد بود.

ســعید ابوطالب، طــراح و تهیه 
کننــده مجموعه نیز بیــان کرد: 
بازیگران این کار را کارگــردان و
مــى ســازند. مــا حتــى به 
نبازیگران متن نمــى دهیم و 
آنها مى رویــم تا ببینیم  آدنبال
چطــور با آیتــم هــا روبه رو

مى شوند.

دوست داشته باشید.
در ادامه اینمراسم فردینناجى، خواننده ویکىاز شرکتکنندگان
گفت: من ســربازى نرفته ام اما در این کار سرباز بودن را احساس

د
ى
ر
را

وحشتناك سختى بود اما تیم مدیریتى بسیار قوى داشتیم و حالمان 
خوب بود.

امیرعباس گالب، خواننده و دیگر شرکت کننده مسابقه که اکران
مردمى با حضور پرهیجان طرفدارانش همراه بود نیز در سخنانى 

این تجربه گفت: قبال تجربه حضور در ســینما را به عنوان بدلکار 
داشتم. وقتى به این پروژه دعوت شدم نیز بخاطر مسابقه بودنش 
اینکه کار دیگرى در دنیاىسینما داشته  ترس داشتم. همچنین از
باشم مى ترسیدم. اما زمانى که وارد کار شدم مهر دوستان به دلم 

با دوســتان خوب این پروژه نیز برایم باعث افتخار بود. قبل از کار 
از فرزاد حسنى مى ترسیدم اما وقتى با او کار کردم دیدم که چقدر 
نازنین و دوست داشتنى است. همکارى با آقایان ابوطالب و معیریان 
را دوست داشتم. وى ادامه داد: منتظرم کار بیرون بیاید و رى اکشن 
مردم را ببینم. فکر مى کنم یک جاهایى در این پروژه قیافه هایمان 
دیدنى است. «رالى ایرانى» طراحى قوى داشت که مشابه کارهاى 

خارجىاست.
2«رالى ایرانى 2» به زودى از طریق شبکه نمایش خانگى به بازار 

خواهد آمد.

ن
س 

«سونامى» بهرام رادان در اواسط تابستان

رونمایى از گریم عجیب
 امین حیایى 

جشنواره  جهانى فجر راش هاى فیلم «گاو» را 
بدون اجازه  سازنده اش نمایش داد.

به نظر مى رســد برگزارکنندگان جشــنواره  
جهانــى فجــر بــه تصــور حمایت هــاى 
دولتــى، بــه خودشــان حــق هرگونــه 
اســتفاده از تمام تاریــخ ســینماى ایران را 

داده اند.
این بــار در اقدامــى عجیــب و غیرحرفه اى 
راش هاى فیلــم ســینمایى «گاو» در حالى 
در جشــنواره  جهانى به نمایــش درآمده که 
از داریوش مهرجویى ســازنده  ایــن فیلم، نه 
براى اســتفاده از این راش ها اجازه اى گرفته 
شــده نه براى رونمایى از او دعوتى به عمل

 آورده اند. این در حالى ا ســت که مهرجویى 
عالوه بــر کارگردانى فیلــم «گاو»، مالکیت 

نیمى از این فیلم را هم داراست.
الزم به ذکر است عالوه بر مهرجویى، جشنواره 
جهانى فجر میزبان هیچکدام از هنرمندان موج 
نوى سینماى ایران از جمله مسعود کیمیایى و 
ناصر تقوایى هم نیست و گویا فرش قرمزهاى 
این جشــنواره تنها براى فیلمســازان دولتى 

پهن مى شود. 

مرحلــه مقدماتى برنامــه «عصرجدید» وارد 
مرحله اى تازه شــد و مدرســان از حوزه هاى 
مختلف هنرى، ورزشى و سرگرمى، راهیافتگان 
به مرحله نهایى را آموزش مى دهند تا همه چیز، 
مهیاى ضبط قسمت هاى فینال شود. تا به اینجا 
مجموع راهیافتگان به فینال با رأى مســتقیم 
هیئت داوران و آراء مردمى و دریافت کنندگان 
اعتبارنامه طالیى، جمعى با 69 اجرا را شــکل 
داده اند که قرار است فرصتى یک هفته اى را با 

آموزش مدرسان جدید طى کنند.
گــروه آموزش دهندگانى کــه تاکنون محمد 
اصفهانــى، خواننده سرشــناس پاپ و ارشــا 
اقدســى، طراح حرکات بدلکارى آثار نمایشى 
را در جمع خود قطعى مى بینــد. به این دو نفر، 
اساتید نام آشناى دیگرى در روزهاى آتى اضافه 

خواهند شد.
 با تکمیل شــدن کادر مربیان و با پایان یافتن 
فرصت مهارت آموزى، هیئــت اصلى داورى، 
فینالیســت هاى «عصرجدیــد» را انتخــاب 
مى کنند و ضبــط دوره نهایى ایــن برنامه به 
تهیه کنندگى احسان علیخانى آغاز خواهد شد. 
آخرین قسمت از فصل مقدماتى«عصرجدید»، 
یک شنبه آینده ساعت 22 و 30 دقیقه از شبکه 

3 سیما پخش خواهد شد.

آیا «گاو»، کارگردان نداشت؟!

محمد اصفهانى 
مدرس فینال «عصر جدید» 

خداحافظى
 کمند امیرسلیمانى

 از «دلدار»

آگهى تغییرات 
موسســه حقوقــى و وکالــت محبوبــه بهرامى 
اســفرجانى به شــماره ثبت 3878 و شناسه ملى 
10260697667 به استناد صورتجلسه درخواست 
مدیر موسسه حقوقى (موضوع ماده 187 برنامه سوم 
توسعه) مورخ 1398/01/24و نامه شماره 1848 
مورخ 97/12/01مرکز امور مشاوران حقوقى وکال 
و کارشناسان قوه قضائیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:پروانه وکالت موسسه فوق از پایه دو به یک ارتقا و 
مدت فعالیت موسسه و مدت تصدى مدیر موسسه 
به نامحدود تغییر یافت و مواد مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (441679)

آگهى تغییرات
 شرکت آب بران مهر دشت سد قره قاچ شرکت 
تعاونى به شــماره ثبت 793 و شناســه ملى 
14003515754 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ1396/02/31 و نامه شماره 
4737 مورخ1396/12/27 اداره تعاون سمیرم 
آقاى على محمد دهقان کدملى2293798860 و 
آقاى اسد اله محمدرضاى کدملى1209816423 
و آقاى قربانعلى قرمزى کدملى2293759083 
و آقاى عبداله زیالب کدملى2293895939 و 
آقاى منوچهررســتمى کدملى 1209436221 
به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و آقاى حسن 
على رســتمى کدملى1209436231 و آقاى 
آهللا قلى رستمى کدملى1209828561 و آقاى 
خداخواســت بیدار نفر کدملى1209412179 
بســمت اعضاى على البدل هیات مدیره براى 
مدت سه ســال انتخاب گردیدند.آقاى علیرضا 
آذرکیان کد ملى 2294105079 و آقاى ولى اهللا 
محمد رضائى کدملــى1209505959 و آقاى 
نوراله قرمزى کدملى2293766268به سمت 
بازرســان اصلى و آقاى فریبــرز فرهمند دندلو 
کدملى1209436604 بســمت بازرسان على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند.

تراز مالى سال 95 به تصویب رسید.آخرین رقم 
سرمایه به میزان سیصد میلیون ریال به مجمع 
گــزارش گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى سمیرم (441678)

آگهى تغییرات
 شرکت آب بران مهر دشت سد قره قاچ شرکت 
تعاونى به شــماره ثبــت 793 و شناســه ملى 
14003515754 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ1396/02/31 و نامه شماره 4737 
مورخ1396/12/27 اداره تعاون ســمیرم آقاى 
على محمــد دهقان کدملــى2293798860 به 
ســمت مدیرعامل و آقاى اســد اله محمدرضاى 
کدملــى1209816423 بــه ســمت نایــب 
رییس هیات مدیــره و آقــاى قربانعلى قرمزى 
کدملى2293759083 به ســمت منشى هیات 
مدیره و آقاى عبداله زیالب کدملى2293895939 
به سمت رییس هیات مدیره و آقاى منوچهررستمى 
کدملى.1209436221 به سمت عضو اصلى هیات 
مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند.کلیه 
چکها و اسناد تعهد آور شــرکت پس از تصویب 
هیات مدیره بــا امضاء آقاى علــى محمد دهقان

(مدیر عامل ) و آقاى عبداله زیــالب پور( رئیس 
هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقاى 
عبدهللا زیــالب پور ( رئیس هیئــت مدیره ) آقاى 
اسداله محمد رضائى اســفرجانى ( نائب رئیس 
هیئت مدیره) حق امضاء خواهد داشــت و اوراق 
عادى با امضاء آقاى على محمد دهقان ( مدیر عامل) 
و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى سمیرم (441677)

آگهى تغییرات
 شــرکت توســعه تجارت حمل و نقل 
و گردشگرى ره نورد ارشــیا پرتیکان 
ســهامى خاص به شماره ثبت 55106 
و شناســه ملــى 14005371722 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1397/11/30و 
نامه شماره 972/123/13542مورخ 
1397/12/27صــادره از اداره کل 
میراث فرهنگى و گردشــگرى استان 
اصفهان مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى، شــهر اصفهان، حکیم نظامى، 
بلوار بوستان ســعدى ، خیابان حکیم 
نظامى، پالك 32 ، گاراژ مهر ، طبقه اول ، 
واحد غربى - کدپستى 8175686116 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (441660)

آگهى تغییرات 
شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 32004 و شناسه ملى 
10260525502 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1396/11/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى اســتان اصفهان - شهرستان 
اصفهان - بخش مرکزى - شهر اصفهان-رباط-
چهارراه رزمندگان-خیابــان جابر انصارى-پالك 
394-طبقه همکف-کدپســتى 8138999541 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه به شــرح 
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (441642) 

 ســریال «هیئت مدیره» 
مضان با سریال «دلدار»به 
هممهمان خانه هاى مردم

م بوبانى، حسام محمودى، 
ان نائــل، پریوش نظریه،

نیما رئیسى،  نى،

علیرضا آرا و پیمان جعفرى
بازیگران این سریال را

تشکیل مى  دهند.
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 فردا طعم واقعى الکالسیکوى ایرانى را در ورزشگاه آزادى تهران 
حس خواهید کرد. پرسپولیس در حالى برابر سپاهان قرار خواهد 
گرفت که در دو دیدار اخیر خود در لیگ برتر و لیگ قهرمانان به 
ترتیب برابر ذوب آهن و االهلى عربســتان ناکام بوده و مقابل 
سپاهان مى کوشــد که با همت بازیکنان و حمایت همه  جانبه  
هواداران خود، ناکامى دو بازى گذشته را جبران کند، با پیروزى 
ارزشمند برابر سپاهان، یکى دیگر از رقیبان خود بر سر راه قهرمانى 
را کنار بزند و در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت ها، قهرمانى 

خود را تا حدود زیادى مسجل کند.
پرسپولیس با کسب 3 امتیاز این دیدار 58 امتیازى مى شود و در 
صورت توقف یا باخت استقالل که نزدیک ترین تعقیب کننده  
آنهاســت، فاصله را با آنها به 7 یا 8 امتیاز خواهد رساند و دست 
نیافتنى تر مى شود، هرچند در اختیار نداشتن شجاع خلیل زاده 
در این دیدار حساس مى تواند براى سرخپوشان پایتخت مشکل 
ساز باشد. پرسپولیس در سه دیدار اخیرش در لیگ 7 امتیاز کسب 
کرده و در دیدارهاى خانگى نیز عملکــرد خوبى برابر رقیبان به 

نمایش گذاشته است.
سپاهان که با هدایت قلعه نویى بار دیگر در این فصل در قامت 

مدعى قهرمانى ظاهر شد، بى شک براى برد در آزادى پا به میدان 
مى گذارد و تمام توان خود را به کار خواهد بســت تا با کسب 3 
امتیاز حساس این دیدار فینال گونه اختالف خود را با صدر به تنها 
2 امتیاز برساند و بیش از پیش به قهرمانى امیدوار شود، آنها اکنون 

با 50 امتیاز سومین تیم جدول رده بندى هستند.
طالیى پوشان اصفهانى هفته قبل با برد پرگل 5 بر 2 برابر سایپا 
آمادگى و عزم جدى خود در راه قهرمانى را به رخ رقبا کشــیدند 
و نشان دادند که روز جمعه پرسپولیس کار بسیار دشوارى برابر 
آنها دارد، به خصوص آنکه شاگردان قلعه نویى برترین عملکرد 
هجومى لیگ را داشته و بهترین آقاى گل لیگ را هم در میان خود 

دارند؛ کى روش استنلى با 14 گل.
سپاهان در ســه دیدار اخیر 4 امتیاز کســب کرده و در دیدار با 
پرســپولیس ایران پوریان را به علت محرومیت در اختیار ندارد. 
این بازى عالوه بر اینکه جنگ دو مدعى قهرمانى است، نبرد دو 
مهاجم این تیم، علیپور و کى روش بر سر عنوان آقاى گلى و کفش 
طالى لیگ برتر نیز هست و همین امر مى تواند به حساسیت و 

جذابیت این دیدار 6 امتیازى بیافزاید.
 اما  نکته جالب در تقابل زردهاى اصفهان و تهرانى ها این است 
که سپاهان در شرایطى امروز(پنج شنبه) به تهران سفر مى کند تا 

براى دیدار روز جمعه برابر پرسپولیس آماده شود که در سه سفر 
گذشته با 3 امتیاز شیرین تهران را ترك کرده است.

اولین حضور شاگردان امیرقلعه نویى به دیدار برابر استقالل 
در هفته دهم رقابت ها بازمى گــردد که آنها با تک گل کى 
روش استنلى موفق شــدند با پیروزى از اســتادیوم آزادى 

خارج شوند.
دو حضور دیگر ســپاهان در تهران به دیدار برابر دو تیم پیکان 
و ســایپا باز مى گردد که هر دو طى نیم فصل دوم برگزار شده 
است. طالیى پوشــان در هفته ســوم رقابت ها و پس از اینکه 
مدت ها مقابل پیکان در کسب پیروزى ناکام بودند، توانستند با 
گل سیاوش یزدانى برابر این تیم به برترى برسند و هفته گذشته 
هم یکى دیگر از بازى هاى پر گل لیگ را رقم زدند و با نتیجه 5 بر 

2 مقابل سایپا پیروز شدند.
امروز سپاهان براى چهارمین مرتبه پا به تهران مى گذارد و براى 
دیدارى آماده مى شود که برانکو از آن به عنوان فینال لیگ یاد 
کرده است. بى شک امیر قلعه نویى و شاگردانش با توجه به فاصله 
5 امتیازى و اینکه پس از برگزارى این مسابقه تنها سه دیدار تا 
پایان لیگ باقى خواهد ماند، به دنبال پیروزى هستند تا راه خود 

براى تکرار قهرمانى نیم فصل را هموارتر کنند.

 پرسپولیس-سپاهان؛ فردا در ورزشگاه آزادى

تهران را 4 تایى کنید!
   خبر آنالین | رشــید مظاهرى در این چند ســال بار ها 
به باشگاه پرسپولیس لینک شــد تا قرمزپوش شود. عالقه 
پرسپولیس و شخص برانکو به رشید و عالقه قلبى رشید به 
پرسپولیس باعث شد حتى اســتقاللى ها بار ها در بازى هاى 
رودررو با ذوب آهن علیه مظاهرى شــعار بدهنــد. با توجه 
به عملکرد بى نظیــر بیرانوند در چند ســال اخیر چه در تیم 
ملى و چه پرســپولیس طبیعى بود که مظاهرى فکر آمدن 
به پرســپولیس را نکند ولى با توجه به درخشــش بیرانوند 
و پیشــنهاد هاى خارجى متعددش بعید نیســت علیرضا در 
تابستان ادامه مســیر فوتبالى اش را در جاده هاى سبز اروپا 
جستجو کند و به یکى از این پیشنهاد ها جواب مثبت بدهد. 
در بازى هفته گذشته پرسپولیس و ذوب آهن که در اصفهان 
برگزار شد هواداران پرسپولیس به شدت مظاهرى را تشویق 
و او را رشید پرسپولیسى خطاب کردند. مظاهرى هم به ابراز 
احساســات پرسپولیسى ها پاســخ داد و براى آنها دست زد. 
همچنین بعد از پایان بازى رشید در جمع خبرنگاران گفت: 
«بازى با پرسپولیس براى من یک دیدار خاص و ویژه بود.» 
تشویق هاى قبل از بازى و این صحبت هاى مظاهرى بار دیگر 
خبر پیوستن رشید به پرســپولیس در تابستان و لژیونر شدن 
بیرانوند در پایان فصل را سر زبان ها انداخت و این خبر در چند 
روز اخیر در فضاى مجازى دســت به دست مى چرخد. حاال 
باید دید این انتقال باالخره رخ خواهد داد و رشید در تابستان 
قرمزپوش مى شود یا بیرانوند قید لژیونر شدن را مى زند و در 

پرسپولیس مى ماند؟!

این تشویق ها پیامى براى
 نقل و انتقاالت بود

 ســى و چهارمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با 
محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال سپاهان اصفهان و 

پرسپولیس تهران برگزار مى شود.
 دیدار تیم هاى هاى فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس 
تهران فردا جمعه 6 اردیبهشت ماه ســاعت 20 و 15دقیقه 

برگزار مى شود.
ویژه برنامــه «فوتبال به وقت اصفهــان» در ادامه پخش و 
کارشناسى مسابقات مختلف فوتبال، از حدود 45 دقیقه پیش 
از آغاز  این دیدار در فرهنگسراى اسوه (خیابان صمدیه لباف- 
کوچه مسجد الزهرا(س)- شماره 51) پذیراى فوتبالدوستان 

اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شاخص و آیتم هاى متنوع 
از ساعت 19 و 30 دقیقه آغاز  مى شود و ورود براى عموم به 

صورت رایگان است.
 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به همت معاونت 

فرهنگى شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار مى شود.

سپاهان-پرسپولیس را 
در فرهنگسرا تماشا کنید

سبزپوشان ذوب آهن با کســب برد برابر الوصل امارات در 
یک قدمى صعود از مرحله حذفى مســابقات لیگ قهرمانان 

قرار گرفت. 
شاگردان منصوریان با دبل برابر الوصل افتخارآفرین ظاهر 
شدند و در آستانه صعود از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 

قرار گرفتند.  
ذوب آهن که در دومین دیدار خانگى این فصل خود میزبان 
الوصل بود در همان 15 دقیقــه ابتدایى با دو گل چراغعلى و 
ارسالن مطهرى به 3 امتیاز شیرین دست یافتند تا با 10 امتیاز 
عالوه بر صدرنشینى در گروه A مســابقات، در یک قدمى 

صعود از گروه قرار بگیرد. 
نماینده ســبزپوش ایران در این دوره توانســت الوصل را 
به صورت رفت و برگشت شکســت دهد. همچنین النصر 
عربستان دیگر قربانى آنها نام گرفت تا شاگردان منصوریان با 
سه برد و یک مساوى، تنها یک امتیاز از دو دیدار آینده براى 

صعود احتیاج دارد.  
ذوب آهن حاال در صــورت صعود بایــد در انتظار تیم هاى 
صعود کننده از گروه B مسابقات باشد. بین چهار تیم الوحده 
امارات، االتحاد عربستان، لوکوموتیو ازبکستان و همچنین 
الریان قطر که همه شانس صعود دارند یکى حریف نماینده 
ایران در مرحله بعد مسابقات خواهد شد. اولین مرحله حذفى 
در مرداد ماه برگزار مى شــود و باید دید در نهایت چه اتفاقى 
رخ مى دهد. سبزه هاى آسیا همچنان به رشد و به رسیدن به 
مراحل باالتر فکر مى کنند. شاید آنها سورپرایز امسال لیگ 

قهرمانان باشند.

شاید آنها سورپرایز لیگ قهرمانان امسال باشند

سبزه به ناز مى آید!

  استقالل، هرچه مى توانســت دوید. هرچه مى توانست به 
بازى اش سرعت داد و هرچه مى توانســت، از پهناى زمین 
استفاده کرد اما به جایى نرسید! شفر هم هرچه مى توانست 
حسابگرى کرد و هرچه مى توانست یارانش را جابه جا کرد ولى 
مؤثر واقع نشد! شاید هم مؤثر واقع شد! شاید هم بازى ناکامل 

استقالل، نتیجه تدابیر شفر بود!
ذوب آهن، غریزى تر بازى کرد! بازى ذوب آهن، به فطرتش راه 
مى برد! استقالل مى خواست، خط کشى شده تر و دستورى تر 
بازى کند! و نتیجه اش را هم دید! ذوب آهن توانست، استقالل 
هم توانست! ذوب آهن رها بود، استقالل مقید و پرسپولیس، 
تک مى دوید و یکه بازى مى کرد! حاال استقالل، باید هر دو 

مسابقه خود را ببرد، مثل پرسپولیس!
پاتوسى را تنها در زمین قرار دادن، فایده اى به حال استقالل 
نداشت! ترکیب مثلثى خط حمله استقالل را به هم ریختن هم 
فایده اش، بى فایدگى تالش ها بود! پاتوســى، انگار تنها بود! 
انگار مکمل نداشت! ده پانزده دقیقه آخر، استقالل پرفشارتر 
نشــان داد ولى تدابیر شــفر و تغییرات اولیه شفر، زهر بازى 

استقالل را گرفته بود!

گلى به جمال ذوب آهن

مهاجم زهردار ذوب آهن در بازى برابر الوصل ستاره 45 دقیقه  
اول تیمش بود و ســهم عمده اى در این پیروزى درخشان 

داشت. 
ذوبى ها با به ثمر رساندن دو گل در نیمه اول تقریباً کار صعود 
را به اتمام رســاندند. باید ارسالن مطهرى را درخشان ترین 
بازیکن میزبان در این مسابقه بدانیم. او در دقیقه 2 مسابقه با 
زیرکى و تکنیک زیبا پاس پشت پایى را رو به عقب ارسال کرد 
تا علیرضا چراغعلى، وینگر چپ ذوب آهن در این دیدار با ضربه 

محکم تور دروازه را به لرزه در بیاورد. 
اما 13 دقیقه بعد نوبت به خود این مهاجم رسید تا باز هم جزو 
گلزنان آسیایى باشد. او از ســانتر زیباى حمید ملکى نهایت 
استفاده را برد و با پرش روى سر مدافع الوصل توسط ضربه 
ســر، گل دوم ذوبى ها را از خط دروازه عبــور داد. مطهرى 
پیش از این گل ســوم ذوب آهن برابر النصر عربستان را هم 
به ثمر رســانده بود تا دومین گلش نیز مقابل نماینده امارات 

به دست آید. 
بعد از ثبت این گل مطهرى همراه با اوســاگوآنا شادى گل 
جذابى بــه نمایش گذاشــت. این مهاجم جوان به ســبک 
کریستیانو رونالدو به گوشه زمین رفت و با پریدن بر روى هوا 
با دو پا بر روى زمین آمد تا شادى خود را با بازیکن آفریقایى 
تیم تقسیم کند. با توجه به اینکه در خیزش و اوج گیرى چند 
هفته گذشــته ذوب آهن، ارســالن مطهرى نقش ویژه اى 
داشته است بهتر است تا ذوبى ها هر چه زودتر به فکر تمدید 
قرارداد با او باشــند، چرا که در ایامى که مهاجم ششــدانگ 
ایرانى خیلى کم اســت قطعًا مشــترى هاى زیــادى براى 

مطهرى پیدا مى شود.

با ارسالن 
هر چه زودتر تمدید کنید

عقاب هاى تیم ملى به جان هم مى افتند

حساس ترین دیدار هفته بیســت و هفتم رقابت هاى لیگ برتر 
بدون شک تقابل پرسپولیس مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادى 
است که این دیدار مى تواند تأثیر زیادى در سرنوشت قهرمانى 
لیگ برتر در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت ها داشته باشد. 
جایى که اگر پرسپولیس بتواند با اســتفاده از امتیاز میزبانى به 
برترى برسد دیگر قهرمانى خود را باید قطعى بداند و بعید است 
اتفاقات بعد از آن بتواند مانع از سومین قهرمانى پیاپى شاگردان 
برانکو شود و از سوى دیگر اگر ســپاهان بتواند حریف خود را 
شکســت دهد به فاصله 2 امتیازى صدر جدول خواهد رسید و 
رقباى دیگر از جمله اســتقالل هم مى توانند با استفاده از این 
فرصت خود را به پرســپولیس نزدیک کننــد و در این صورت 

دیدارهــاى باقیمانده خصوصًا بازى مســتقیم پرســپولیس-
تراکتورسازى در هفته بیست و هشتم به اوج حساسیت و هیجان 

خواهد رسید.
یکى از تقابل هاى حســاس و تعیین کننده در این دیدار، رقابت 
علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند در ترکیب دو تیم است که وظیفه 

حراست از دروازه و بسته نگهداشتن آن را دارند.
بیرانوند و نیازمند هر دو از گلرهــاى تیم ملى در آخرین اردوى 
برگزار شده یعنى جام ملت هاى آسیا هستند و هر دو تا اینجاى 
کار عملکرد خوبى در ترکیب تیم هایشــان داشــته و از نفرات 
کلیدى دو تیم بودند که در قرار گرفتن آنها در کورس قهرمانى 
نقش داشتند. اگر این دو نفر روز خوبشان باشد باز کردن دروازه  
توسط مهاجمان دو تیم کار سختى خواهد بود و اگر روز خوبشان 

نباشد ممکن است یک اشتباه باعث شود در حساس ترین مقطع 
فصل تیمشان دچار مشکل شود و حتى بازى را واگذار کند.

بیرانوند تا کنون با ثبت 14 کلین شیت در 26 بازى گذشته آمار 
خوبى از خودش به جا گذاشته و در ســوى دیگر هم نیازمند با 
دو کلین شــیت کمتر از او 12 بار توانسته در دیدارهاى مختلف 
دروازه اش را بسته نگه دارد و باید دید کدام یک از این دو موفق 

مى شود یک کلین شیت دیگر به آمارش اضافه کند.
در دیدار رفت دو تیم نتیجه بازى به تساوى یک-یک ختم شد و 
هر دو گلر یک بار مغلوب شدند. بیرانوند روى شوت زیباى پورقاز 
دروازه اش باز شــد و نیازمند هم در حالى که چند دقیقه با ثبت 
یک کلین شیت ارزشمند فاصله داشت روى پنالتى دقایق پایانى 

بازى مغلوب علیپور شد.

تیم فوتبال الزورا در هفته سوم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
مغلوب النصر عربستان شد.

رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا با برگزارى بازى هاى گروه اول 
و سوم ادامه پیدا کرد و در یکى از این دیدارها تیم فوتبال الزورا در 

خانه به مصاف النصر عربستان رفت.
در این مســابقه ابتدا این تیم میزبان بود کــه با گل عال عباس 
عبدالنبى در دقیقه 31 به گل اول بازى دست یافت و موفق شد با 

همین نتیجه نیمه اول را تمام کند.
در نیمه دوم اما تیم فوتبال النصر موفق شد در دقیقه 57 با ضربه 
یحیى الشهرى به گل تساوى دست یابد و در ادامه تعویض هاى 
سرمربى پرتغالى النصر روى ویتوریا شرایط را به سود تیم مهمان 
بازگرداند و شاگردانش موفق شدند درنهایت در دقیقه 98 به گل 

دوم برسند تا 6 امتیازى شوند و به رتبه دوم جدول برسند.
 دیدار بعدى ذوب آهن در کربال مقابل الزورا خواهد بود؛ دیدارى 
که بى شک تیم میزبان تمام توانش را براى کسب پیروزى برابر 

شاگردان منصوریان به کار خواهد بست.

الزورا زخمى شد 

محمد مؤمنى

احمد خلیلى

حمید رضى پور

سعید نظرى
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 9779 مورخه 1397/10/25آقاى عصام برهانى به شماره شناسنامه وکدملى 1080687238 صادره نجف 
آباد فرزند رزاق در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/78 مترمربع قسمتى  از پالك 859/898 قطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 9445 مورخه 1397/10/16 آقاى مهدى صادقى به شناسنامه شماره 2763 کدملى 1286120799 
صادره اصفهان فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/80 مترمربع قسمتى از پالك 576 قطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شماره 10855 مورخه 1397/11/23 آقاى محسن ســالدورگر به شناسنامه شماره 1080063315 کدملى 
1080063315 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/50 مترمربع قسمتى از 

پالك 416 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 6571 مورخه 1396/7/10 آقاى الیاس صالحى به شناسنامه شماره 149 کدملى 5759474952 صادره 
چادگان فرزند على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 

12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
5- رأى شــماره 10530 مورخه 1397/11/11 آقاى مهدى چوپانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 107 کدملى 
1091213844 صادره نجف آباد فرزند مانده على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/60 

مترمربع قسمتى از پالك 930 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 10531 مورخه 1397/11/11 خانم رضوان چمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 2029 کدملى 
1091282323 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/60 

مترمربع قسمتى از پالك 930 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 9442 موخه 1397/10/16 آقاى رضا کیماسى به شناسنامه شماره 9 کدملى 1129830098 صادره 
فریدونشهر فرزند سعداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/76 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 

12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
8- رأى شــماره 9438 مورخه 1397/10/16 آقاى حشــمت اله ملکى نجف آبادى به شناسنامه شماره392 کدملى 
1091521247 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/45 مترمربع قسمتى از 

پالك 748 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 10578 مورخه 1397/11/14 آقاى مصطفى ملکى به شناسنامه شــماره 1080136959 کدملى 
1080136959صادره نجف آباد فرزند حشمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/56 مترمربع قسمتى از 

پالك 378 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 10622 مورخه 1397/11/15 آقاى منصور اسماعیلى به شناسنامه شماره 3655 کدملى 1090369522 
صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/96 مترمربع قسمتى از پالك 743 قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 10223 مورخه 1397/11/3آقاى سید محمد آیتى به شناسنامه شماره 25097 کدملى 1090248891 
صادره نجف آباد فرزند سید عباس در ششدانگ یک باب مغازه و انبار به مساحت 1311/28 مترمربع قسمتى از پالك 

104 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 6532 مورخه 1397/6/27 آقاى على رئیسى کاجى به شناسنامه شماره 25 کدملى 4689713561 
صادره اردل فرزند هرمز در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 24/21 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

13- رأى شماره 9089 مورخه 1397/10/6  آقاى محمد على على عشور به شناسنامه شماره 113کدملى 1129549151 
صادره فریدونشهر فرزند محمد کاظم در ششــدانگ از یک باب خانه ومغازه به مساحت 284/85 مترمربع قسمتى از 
پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى به صورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد 
14- رأى شــماره 8173 مورخه 1397/9/11 آقاى على پاســبانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 70 کدملى 
1091456062 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 601 مترمربع قسمتى از پالك 
1309 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -مالکیت متقاضى نسبت به ملک موردتقاضاوطبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى آقایان جعفرباقر عبداله وعبداله برومند به متقاضى منتقل شده است 
15- رأى شماره 9447 مورخه 1397/10/16 خانم زهرامحمدى به شناسنامه شماره 89 کدملى 1091351570 صادره 
نجف آباد فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 426/70 مترمربع قسمتى ازپالك 32 

قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شــماره 9446 مورخه 1397/10/16 خانم زهرا حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 655 کدملى 
1091454825 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 426/70 

مترمربع قسمتى ازپالك 32 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 9418 مورخه 1397/10/16 خانم شهناز پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 390 کدملى 
1091568219صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128 مترمربع قسمتى از پالك 

749/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شــماره 10636 مورخه 1397/11/16 آقاى رحمان شفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3019کدملى 
1092114726صادره نجف آباد فرزند محمود در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 238/37 مترمربع قسمتى از 

پالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 10178 مورخه 1397/11/2 آقاى حسینعلى صالحى به شناسنامه شماره 22664 کدملى 1970228954 
صادره مسجدسلیمان فرزند باران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
20- رأى شماره 10532 مورخه 1397/11/11 حوزه علمیه جامعه االمام المنتظرنجف آباد (عج ) ثبت شده به شماره 6 به 
شماره ملى 10260001911 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 425 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 

ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
21- رأى شــماره 9417 مورخه 1397/10/16 آقاى رجبعلى محمدى چمگاوى به شناســنامه شماره 460 کدملى 
6209475787 صادره باغ بهادران فرزند امیرقلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/70 

مترمربع قسمتى از پالك 327قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 9414 مورخه 1397/10/16 خانم سهیال محمدى چمگاوى به شناســنامه شماره 478 کدملى 
6209475965 صادره سده لنجان فرزند سیف اله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/70 

مترمربع قسمتى از پالك 327قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 9433 مورخه 1397/10/16 آقاى سعید سبزیان به شناسنامه شماره 977 کدملى 1819241270 صادره 
آبادان فرزند على اکبر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 66 مترمربع قسمتى از پالك 228 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 8687 مورخه 1397/9/27 آقاى اسداهللا محمدى به شناسنامه شماره 478 کدملى 1090707071 
صادره نجف آباد فرزند احمد در قسمتى از پالك 214/2 قسمتى از یک باب مغازه (که باپالك 215 تشکیل یکباب مغازه 
رامى دهند) به مساحت 11/53 مترمربع واقع در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 10854 مورخه 1397/11/23 آقاى امین واحد نجف آبادى به شناســنامه شماره 2253 کدملى 
1092250425 صادره نجف آباد فرزند مجید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/20 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 10851 مورخه 1397/11/23 آقاى شهربانو اســماعیلى گنهرانى  به شناسنامه شماره 6 کدملى 
5499844471 صادره تیران وکرون  فرزند عباس  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/20 

مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 11289 مورخه 1397/12/4 آقاى روح اله رضایى به شناسنامه شماره 564 کدملى 1091240566 
صادره نجف آباد فرزند حیدر على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/45 مترمربع قسمتى از پالك 472 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 9499 مورخه 1397/10/17 آقاى مجتبى ملکى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1945 کدملى 
1091334315 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 116 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 9503 مورخه 1397/10/18 خانم اکرم زینلى  به شناسنامه شماره 404 کدملى 1091618585 صادره 
نجف آباد فرزند غالمرضا  در سه دانگ مشاع  ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/50 مترمربع قسمتى از پالك 

116 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 10844 مورخه 1397/11/23 آقاى مرتضى قلى سپیانى به شناسنامه شماره 22 کدملى 1129682110 
صادره فریدونشهر فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 304/10 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
31- رأى شــماره 10434 مورخه 1397/11/9 آقاى محمد تقى دادخواه تهرانى به شناســنامه شــماره 40 کدملى 
5499376883 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/75 مترمربع قسمتى از 

پالك 275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 10348 مورخه 1397/11/7 آقاى محســن تمدن نجف آبادى  به شناسنامه شماره 882 کدملى 
1090960751 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله  در 16 سهم مشــاع از 25 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
279/30 مترمربع قسمتى از پالك 316/1 قطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

33- رأى شــماره 10349 مورخه 1397/11/7 خانم بتول اللهى نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 250 کدملى 
1091474303 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى  در 9 سهم مشاع از 25 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 279/30 

مترمربع قسمتى از پالك 316/1 قطعه 4بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شماره 9335 مورخه 1397/10/15 آقاى مرتضى عالى پور به شناسنامه شماره 1402 کدملى 1091164304 
صادره نجف اباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154 مترمربع قسمتى از پالك 258 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 9444 مورخه 1397/10/16 آقاى فرهاد آقابابائى به شناسنامه شماره 43641 کدملى 1750427559 
صادره اهواز فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع دربخش 

12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
36- رأى شماره 10825 مورخه 1397/11/23 آقاى مصطفى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 642 کدملى 
1091131023 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/80 مترمربع قسمتى از پالك 

77 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 10503 مورخه 1397/11/10 خانم رویا قادرى به شناسنامه شماره 633 کدملى 1091156611 صادره 
نجف آباد فرزند یداهللا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 213/70 مترمربع قسمتى از پالك 419 قطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 10418 مورخه 1397/11/9 آقاى فضل اهللا شریفى به شناسنامه شماره 21819 کدملى 1090216106 
صادره نجف آباد فرزند اسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 972/1 قطعه 
7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه از طرف مالک رسمى خانم زهره شکورى مالک 

شده است 
39- رأى شــماره 1084 مورخــه 1397/11/23 آقــاى محمد جــواد کریمى به شناســنامه شــماره 13 کدملى 
1129690441صادره فریدونشهر فرزند میرزاقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/32 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و 

مع الواسطه مى باشد 
40- رأى شماره 9881 مورخه 1397/10/27 آقاى مراد قمبرى به شناسنامه شماره 50 کدملى 1972055267 صادره 
مسجد سلیمان فرزند فضل على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/25 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد 
41- رأى شماره 9880 مورخه 1397/10/27 آقاى حاجت قمبرى به شناسنامه شماره 868 کدملى 6639733961 
صادره مسجد سلیمان فرزند فضل على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/25 مترمربع 
قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به 

صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
42- رأى شــماره 10509 مورخه 1397/11/10 آقاى مجید عنایتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 139 کدملى 
1091035334 صادره نجف آباد فرزند احمد در قسمتى از یک باب خانه به مساحت 164/91 مترمربع قسمتى از پالك 

835/22 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شــماره 10834 مورخه 1397/11/23 خانم توران محمدى کشنیزکانى به شناسنامه شماره 685 کدملى 
1090989881 صادره نجف آباد فرزند رضا در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع 
قسمتى از 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

و مع الواسطه مى باشد 
44- رأى شماره 10832 مورخه 1397/11/23 آقاى مظاهر نامداریان  به شناسنامه شماره 54 کدملى 5759723324 
صادره چادگان  فرزند امیدعلى  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى از 87 

واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه 
مى باشد 

45- رأى شــماره 9215 مورخه 1397/10/9 آقاى على ایمانیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1948 کدملى 
1091206074 صادره نجف آباد فرزند نصراله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/28 مترمربع قسمتى از پالك 

275 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 10510مورخه 1397/11/10 آقاى محمد عسگریان به شناسنامه شماره 121 کدملى 1091074399 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262/09 مترمربع قسمتى از 

پالك 133 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 10511مورخه 1397/11/10 خانم آســیه اخضرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 882 کدملى 
1091175731 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262/09 
مترمربع قسمتى از پالك 133 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى 

محمد عسگریان مالک شده است 
48- رأى شــماره 11076 مورخه 1397/11/29 خانم شــقایق سلحشــورى به شناسنامه شــماره 2691 کدملى 
1092111441 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83/82 مترمربع قسمتى از پالك 

1359/32 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 11003 مورخه 1397/11/27 خانم رویااسکندرى به شناسنامه شماره 62 کدملى 6489892235 صادره 
ارسنجان فرزند حبیب در 63 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/74 مترمربع قسمتى از پالك 

1531/15 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 11006 مورخه 1397/11/27 خانم شــقایق سلحشــورى  به شناسنامه شــماره 2691 کدملى 
1092111441 صادره نجف آباد  فرزند اسماعیل در 9حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/74 

مترمربع قسمتى از پالك 1531/15 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 10648 مورخه 1397/11/16 خانم میترافاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 25426 کدملى 
1090252188 صادره نجف آباد فرزند مهدیقلى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 95/70 
مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 1201 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
52- رأى شــماره 10647 مورخه 1397/11/16 آقاى ابراهیم هادى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 414 کدملى 
1091505284 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/70 مترمربع 

قسمتى از پالك ثبتى 1201 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 8047 مورخه 1397/9/6 آقاى روح اله خواجه نورى به شناسنامه شماره 12 کدملى 1129956156 
صادره برف انبار فرزند نورعلى در ششدانگ از یک باب خانه به مساحت 200/54 مترمربع قسمتى از پالك 880واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 9427 مورخه 1397/10/16 آقاى محسن حسناتى به شناسنامه شماره 816 کدملى 1091052182 
صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/45 مترمربع که قسمت شمالى برروى 
پالك 243 به مساحت 116/38 مترمربع و قسمت جنوبى برروى پالك 243/1 به مساحت 117/07 مترمربع واقع در 

قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شــماره 10581 مورخه 1397/11/14 آقاى تیمور کیانى به شناسنامه شماره 386 کدملى 1129409740 
صادره فریدونشهر فرزند  داراب در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 72/26 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در 
بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
56- رأى شــماره 10928 مورخــه 1397/11/24 خانم پروین حاجى امینى به شناســنامه شــماره 4272  کدملى 
1092270620 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92 مترمربع که قسمت واقع 
برروى پالك ثبتى 361/3 به مساحت 24/70 مترمربع و قسمت واقع برروى پالك 361/5 به مساحت 67/30 مترمربع 

واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شــماره 10630 مورخه 1397/11/15 آقاى محمد درستى نجف آبادى به شناسنامه شماره 8891 کدملى 
1092173481 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 307 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 10631 مورخه 1397/11/15 آقاى اکبرشکیبا به شناسنامه شماره 36 کدملى 1291740074 صادره 
نجف آباد فرزند غالم حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/50 مترمربع قسمتى از پالك 

307 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 10438 مورخه 1397/11/9 خانم فاطمه پورقاسمیان به شناسنامه شماره 75 کدملى 1091518076 
صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/80 مترمربع قسمتى از پالك 
683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى از طرف مالک رسمى آقاى جعفرلسانى وغیره مالک شده وبموجب سند 

عادى از طرف زهرافیروزى وآغابیگم فیروزى مالک شده است مالک رسمى مشاعى مى باشد 
60- رأى شماره 10437 مورخه 1397/11/9 آقاى علیمردان مهرپرور به  شناسنامه شماره 799 کدملى 1091090831 
صادره نجف آباد فرزند جمشید در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/80 مترمربع قسمتى از پالك 
683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى از طرف مالک رسمى آقاى جعفرلسانى وغیره مالک شده وبموجب سند 

عادى از طرف زهرافیروزى وآغابیگم فیروزى مالک شده است مالک رسمى مشاعى مى باشد 
61- رأى شماره 10435 مورخه 1397/11/9 آقاى مرتضى لسانى به شناسنامه شماره 1137 کدملى 1090963300 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 276/25 مترمربع قسمتى از پالك 683 قطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى  قسمتى را به صورت رسمى وقسمتى به صورت عادى مالک مى باشد  
62- رأى شماره 10972 مورخه 1397/11/25 آقاى حسام الدین نمازیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 152 کدملى 
1091394131 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/68 مترمربع قسمتى از پالك 

750 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 9406 مورخه 1397/10/16 آقاى عبدالرحمن رضازاده به شناسنامه شماره 166 کدملى 1090984693 
صادره نجف آباد فرزند محمد جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/60 مترمربع قسمتى 

از پالك 355/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شــماره 9408 مورخه 1397/10/16 خانم اکرم مرادى قهدریجانى  به شناســنامه شــماره 290 کدملى 
1091066681 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/60 مترمربع 

قسمتى از پالك 355/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 9343 مورخه 1397/10/15 آقاى محمد على  اسدى حسنوند به شناســنامه شماره 39 کدملى 
6639968320 صادره اندیکا فرزند حسینعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد 
66- رأى شماره 10634 مورخه 1397/11/16 آقاى احمدرضا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3286 کدملى 
1091383545 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/86 مترمربع قسمتى از پالك 
275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى صادق رجائى احدى 

از وراث علیرضا رجائى مالک شده است 
67- رأى شماره 10433 مورخه 1397/11/9 آقاى اســماعیل چمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2548 کدملى 
1091418128 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین  در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 181/01 مترمربع 

قسمتى از پالك 275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 10638 مورخه 1397/11/16 آقاى صفرعلى بهارلوئى به شناسنامه شماره 1 کدملى 4622945088  
صادره داران فرزند عباسقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/13 مترمربع قسمتى از پالك 275 قطعه 10 
بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى صادق رجائى احدى از وراث علیرضا 

رجائى مالک شده است
69- رأى شــماره 10635 مورخه 1397/11/16 آقاى امین خلیلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 7735 کدملى 
1092161945 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/62 مترمربع قسمتى از پالك 
275 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى صادق رجائى احدى 

از وراث علیرضا رجائى مالک شده است
70- رأى شماره 10632 مورخه 1397/11/16 آقاى مهدى محمدى به شناسنامه شماره 176 کدملى 1091094985 
صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/53 مترمربع قسمتى از پالك 275 قطعه 
10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رســمى آقاى صادق رجائى احدى از وراث 

علیرضا رجائى مالک شده است
71- رأى شماره 9443 مورخه 1397/10/16 آقاى حمیدرضا چاوشى به شناسنامه شماره 3983 کدملى 1092123369 
صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى از پالك 578 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 10130 مورخه 1397/11/2 آقاى یحیى صفرى ملک آبادى به شناســنامه شماره 2945 کدملى 
1092257349 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 116/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 95 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شــماره 10152 مورخه 1397/11/2 آقاى میثم صفرى ملک آبادى به شناســنامه شماره 2831 کدملى 
1091343209 صادره نجف آباد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 116/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 95 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شماره 10106 مورخه 1397/11/1 آقاى محمدرضا فخارى به شناسنامه شماره 39 کدملى 5499573311 
صادره تیران  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 124/20 مترمربع قسمتى از پالك 232 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شمار 10520 مورخه 1397/11/11 خانم کبرى صفرى به شناسنامه شماره2 کدملى 5499763968 صادره 
تیران و کرون فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/95 مترمربع قسمتى از پالك 901 قطعه 9 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره 10430 مورخــه 1397/11/9 خانم لیاللطفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 469 کدملى 
1091586802 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/85 مترمربع 

قسمتى از پالك 998 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شــماره 10423 مورخه 1397/11/9 آقاى امین منتظرى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 236 کدملى 
1091215138 صادره نجف آباد فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/85 مترمربع 

قسمتى از پالك 998 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شماره 10410 مورخه 1397/11/8خانم رضوان جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24083 کدملى 
1090238754 صادره نجف آباد فرزند على محمد در یک دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

206/50 مترمربع قسمتى از پالك 400 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شــماره 10409 مورخه 1397/11/8خانم شهناز جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24699 کدملى 
1090244916 صادره نجف آباد فرزند على محمد در چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

206/50 مترمربع قسمتى از پالك 400 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 10650 مورخه 1397/11/16 خانم سمیه خدادادى به شناسنامه شماره 1433 کدملى 1091329192 
صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/37 مترمربع قسمتى از 

پالك 639/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شماره 10651 مورخه 1397/11/16 آقاى مهدى یوسفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1486 کدملى 
1091227632 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/37 

مترمربع قسمتى از پالك 639/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 11507 مورخه 1397/12/11 آقاى مهدى رجائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 665 کدملى 
1091131252 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/20 

مترمربع قسمتى از پالك 743/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شــماره 11508 مورخه 1397/12/11 خانم زهراحاجى صادقى  به شناســنامه شــماره 25916 کدملى 
1090257090 صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/20 مترمربع 

قسمتى از پالك 743/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 8402 مورخه 1397/9/20 خانم خاور عیدیوندى به شناسنامه شماره 191 کدملى 5559437298 
صادره کوهرنگ فرزند نیاز على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه 

مى باشد
85- رأى شماره 10873 مورخه 1397/11/23 خانم صدیقه ایرانى به شناسنامه شماره 136 کدملى 1140928309 
صادره خمینى شهر فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/50 مترمربع قسمتى از پالك 156/2 قطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
86- رأى شــماره 12746 مورخــه 1397/12/19 آقاى محمد على مهرابى به شناســنامه شــماره 2792 کدملى 
1140785176 صادره خمینى شــهر فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ســاختمان باسکول به مساحت 1480 
مترمربع قسمتى از پالك 391/5353 بخش 9 ثبت اصفهان -  طبق قولنامه عادى باواسطه به متقاضى واگذارشده است 
87- رأى شماره 9213 مورخه 1397/10/9 آقاى غالمرضا کدخدائى به شناسنامه شماره 501 کدملى 1091453284 
صادره نجف آباد فرزند نجف قلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/30 مترمربع قسمتى از پالك 275 واقع 

در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شماره 11512 مورخه 1397/12/11 آقاى رسول حاجى صادقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 301 کدملى 
1091136769 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/15 

مترمربع قسمتى از پالك 368/4 وقسمتى از کوچه متروکه احداثى از پالك 368 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

89- رأى شــماره 11527 مورخه 1397/12/12 خانم فاطمه نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 233 کدملى 
1091188912 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/15 
مترمربع قسمتى از پالك 368/4 وقسمتى از کوچه متروکه احداثى از پالك 368 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شماره 11396 مورخه 1397/12/6 خانم نغمه فارابى به شناسنامه شماره 11519 کدملى 0059505982 
صادره تهران فرزند روح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/90 مترمربع قسمتى از پالك 
1033 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که اشتباها باپالك 791 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان پذیرش ثبت شده وسپس 
به موجب رأى شماره 27855/12959 -1321/11/29 هیات نظارت به پالك 1033قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

اصالح شده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 11409 مورخه 1397/12/7 خانم نوا فارابى به شناسنامه شماره 600 کدملى 1091242437 صادره 
نجف آباد  فرزند روح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/90 مترمربع قسمتى از پالك 
1033 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که اشتباها باپالك 791 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان پذیرش ثبت شده وسپس 
به موجب رأى شماره 27855/12959 -1321/11/29 هیات نظارت به پالك 1033قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

اصالح شده است  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شــماره 11307 مورخه 1397/12/5 آقاى مهدى هاشم زاده قلعه شــاهى به شناسنامه شماره 48 کدملى 
1091687331 صادره نجف آباد فرزند علیرضا در ششدانک یکباب خانه به مســاحت 214/70مترمربع قسمتى از 

پالك391/3024 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شــماره 11314 مورخه 1397/12/5 آقاى ابراهیم سیفى نجف آبادى به شناســنامه شماره 539 کدملى 
1817889001 صادره آبادان فرزند لطفعلى در ششدانگ یک باب مغازه و زمین متصله به مساحت 190/75 مترمربع 
قسمتى از پالك 391/1677 بخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى  موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از مالک رسمى 

آقاى یداله لطفى نجف آبادى خریدارى نموده است 
94- رأى شــماره 10956 مورخه 1397/11/25 خانم مرضیه شهرآشــوب به شناسنامه شــماره 26666 کدملى 
1090264631 صادره نجف اباد فرزند حســنعلى در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

118/20مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شماره 10505 مورخه 1397/11/10 آقاى ناصر نادرخانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1208 کدملى 
1091178992 صادره نجف اباد فرزند ابراهیم  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/20مترمربع 

قسمتى از پالك 298 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 12718 مورخه 1397/12/18 آقاى محمدرضا رضائى احمد آبادى به شناسنامه شماره 5902 کدملى 
1092286934 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/84 مترمربع قسمتى از پالك 

445 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شماره 10860مورخه 1397/11/23 خانم کیهان دخت رفیعى طاقانکى به شناسنامه شماره 1754 کدملى 
4620577499 صادره شهرکرد فرزند حیاتقلى در قسمتى از یک باب خانه که با پالك 87/3681 تواما تشکیل یکباب 
خانه رامى دهد قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 195/30 مترمربع – انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
98- رأى شماره 10967 مورخه 1397/11/25 آقاى سید سعید متفکران نجف آبادى به شناسنامه شماره 800 کدملى 
1091090841 صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/92 

مترمربع قسمتى از پالك 473 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 10969 مورخه 1397/11/25 خانم عصمت فتحى جوزدانى به شناســنامه شماره 437 کدملى 
1091077551 صادره نجف آباد فرزند اسداله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/92 مترمربع 

قسمتى از پالك 473 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شماره 12704 مورخه 1397/12/18 خانم قدسیه خشاوى به شناسنامه شماره 834 کدملى 1091158622 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 18/35 مترمربع قسمتى از پالك 410 قطعه 

11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 5661 مورخه 1397/6/4 آقاى رحیمعلى اسدى به شناسنامه شماره 180 کدملى 1970977523 
صادره مسجد سلیمان فرزند عبدحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/50 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد
102- رأى شماره 11410 مورخه 1397/12/7 آقاى على داودى فر به شناسنامه شماره 10877 کدملى 1970880236 
صادره مسجد سلیمان فرزند عبدشا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162/60 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى 
از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى و مع 

الواسطه مى باشد
103- رأى شماره 10872 مورخه 1397/11/23 آقاى احمد محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26886 کدملى 
1090266847 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/73 
مترمربع قسمتى از پالك 537/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت ا صفهان که در راستاى استاندارد سازى به پالك 537/2 

تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شــماره 10957 مورخه 1397/11/25 خانم الهه عابدینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 776 کدملى 
1091174679 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/73 
مترمربع قسمتى از پالك 537/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت ا صفهان که در راستاى استاندارد سازى به پالك 537/2 

تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 10876 مورخه 1397/11/23 آقاى ســید ابوالقاسم حسینى به شناســنامه شماره 411 کدملى 
1090956045 صادره نجف آباد فرزند سید حسن در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 431/54 مترمربع قسمتى از 
پالك 683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا را طبق قولنامه عادى باواسطه از آقاى جواد حقیقى 

نجف آبادى احدى از ورثه مالکین رسمى سکینه خسروى و غالمرضا حقیقى خریدارى نموده است 
106- رأى شماره 10961مورخه 1397/11/25 آقاى محســن اکبرى جمالوئى به شناسنامه شماره 1712 کدملى 
4621165445 صادره شهرکرد فرزند ظهراب در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 296/25 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه خریدارى نموده است 
107- رأى 11510 مورخه 1397/12/11 آقاى ســعید یوســفان نجف آبادى به شناسنامه شــماره 2987 کدملى 
1090362846 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/07 مترمربع 

قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
108- رأى 11511 مورخه 1397/12/11 خانم اعظم ســتارى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 31342 کدملى 
1090311516 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/07 

مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 10431 مورخه 1397/11/9 آقاى روح اله حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 32655کدملى 
1090324693 صادره نجف آباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/36 مترمربع 

قسمتى از پالك 984/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شماره 10432 مورخه 1397/11/9 خانم خورشیدجعفرى به شناسنامه شماره 96کدملى 1091689652 
صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/36 مترمربع قسمتى از 

پالك 984/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى شــماره 11315 مورخه 1397/12/5 خانم زهرازمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 707 کدملى 
1090943199 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88 مترمربع قسمتى از پالك 1819/1 

قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شــماره 11321 مورخه 1397/12/5 خانم شــکوفه السادات صابرعلى به شــماره شناسنامه و کدملى 
1080094131 صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/63 

مترمربع قسمتى از پالك 1236 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شــماره 11320 مورخه 1397/12/5 خانم زینت حســن پور به شماره شناســنامه شماره 6037 کدملى  
3539928601 صادره گناوه فرزند على  در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/63 مترمربع 

قسمتى از پالك 1236 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 11319 مورخه 1397/12/5 آقاى جالل منتظرى نجف آبادى  به شماره شناسنامه شماره 95 کدملى  
1091136701 صادره نجف آباد  فرزند اکبر در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/63 

مترمربع قسمتى از پالك 1236 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 10829 مورخه 1397/11/23 آقاى مصطفى اسماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 370 کدملى 
1090998570 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/33 مترمربع 
قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى از طرف مالک رسمى خانم صدیقه موحدى و آزاده 

اسماعیلى جالل آبادى مالک شده است ومتقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
116- رأى شماره 10827 مورخه 1397/11/23 خانم زهره پاك طینت  نجف آبادى به شناسنامه شماره 608 کدملى 
1091030669 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/33 
مترمربع قسمتى از پالك 123 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى از طرف مالک رسمى خانم صدیقه موحدى 

و آزاده اسماعیلى جالل آبادى مالک شده است ومتقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
117- رأى شماره 12731 مورخه 1397/12/19 آقاى سید اکبرنوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2794 کدملى 
1091342830 صادره نجف آباد فرزند سید محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 238/47 
مترمربع قسمتى از پالك 564  و568/1 و563/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 568  قطعه 6 
بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکباب خانه را داده است –متقاضى به موجب قولنامه عادى باواسطه  مالک شده است 
118- رأى شماره 12748 مورخه 1397/12/19 خانم سپیده فاضل نجف آبادى  به شناسنامه شماره 5958 کدملى 
1092288491 صادره نجف آباد فرزند حسین  در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 238/47 
مترمربع قسمتى از پالك 564  و568/1 و563/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 568  قطعه6  
بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکباب خانه را داده است - متقاضى به موجب قولنامه عادى از همسرش آقاى سید 

اکبرنوریان نجف آبادى  مالک شده است 
119- رأى شماره 10643 مورخه 1397/11/16 آقاى مسعود فرقانى به شناسنامه شماره 7096 کدملى 0066803101 
صادره تهران فرزند عباس در چهاردانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/81 مترمربع قسمتى از پالك 

551/3 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 10642 مورخه 1397/11/16 آقاى سعید فرقانى به شناسنامه شماره 2149 کدملى 1091256454 
صادره نجف آباد  فرزند عباس در دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/81 مترمربع قسمتى از 

پالك 551/3 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
121- رأى شماره 10533 مورخه 1397/11/11 آقاى محمدرضا طوسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 475 کدملى 
1286948282 صادره اصفهان فرزند محمد رحیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 59/40 مترمربع قسمتى از 

پالك 252 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122- رأى شماره 11309 مورخه 1397/12/5 خانم فریبا ادریسى به شناسنامه شماره 1250 کدملى 1819139379 
صادره آبادان فرزند حسینعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع قسمتى از پالك 208 قطعه 11 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
123- رأى شماره 12462 مورخه 1397/12/15 خانم فرشته سیستانى به شناسنامه شماره 534 کدملى 1091129940 
صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/75 مترمربع قسمتى از پالك 458/4 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 11305 مورخه 1397/12/5 خانم مریم غالمى قراتپه به شناســنامه شــماره 30855 کدملى 
1090306628 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 148/89 مترمربع قسمتى از 

پالك 342  قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
125- رأى شماره 10964 مورخه 1397/11/25 آقاى عباسعلى امامى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2505 کدملى 
1091212651 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/73 مترمربع قسمتى از پالك 

433 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
126- رأى شــماره 11308 مورخه 1397/12/5  خانم زیبارئیســى نافچى به شناســنامه شــماره 46134 کدملى 
1815361123 صادره آبادان فرزند موسى در ششدانگ قسمتى از یکباب جایگاه پمپ بنزین به مساحت 64/73 مترمربع 
قسمتى از پالك 290 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که با پالك هاى 289 و288 توام وتشکیل یک باب جایگاه پمپ 

بنزین راداده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى شــماره 10838 مورخه 1397/11/23 آقاى حسنقلى دواشى بردشــاهى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
4622798735 صادره شهرکرد فرزند اله یار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/90 مترمربع قسمتى از پالك 
87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه 
مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول :1398/1/21  تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/2/5 م الف: 427448 حسین زمانى - رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد /1/126 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان 

آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007003190 مورخ 97/11/14 رضا جمالى قهدریجانى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 520,70 مترمربع پالك شماره 1110 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن جمالى قهدریجانى فرزند کربالئى حاجى.
2 - راى شــماره 139760302007003202 مورخ 97/11/14 اعظم سادات نصر آزادانى فرزند سید حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 237,15 مترمربع پالك شماره 227 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالحسین نصر اصفهانى فرزند حمزه على.
3 - راى شماره 139760302007003233 مورخ 97/11/15 رضا نوروزى باغکمه فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217,84 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على نوروزى فرزند جعفر.
4 - راى شماره 139760302007003234 مورخ 97/11/15 فاطمه کاظمى باغکمه فرزند هاشم نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 205,98 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى على نوروزى فرزند جعفر.
5 - راى شماره 139760302007003333 مورخ 97/11/24 فرج اله انورى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب 
انبارى به مساحت 158,89 مترمربع پالك شــماره 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ولى اله على محمدى فرزند غالمحسین.
6 - راى شماره 139760302007003334 مورخ 97/11/24 مرتضى قاسمى فالورجانى فرزند على نسبت به ششدانگ 
قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 23,78 مترمربع پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رمضان قاسمى فرزند ابوالقاسم.
7 – راى شماره 139760302007003335 مورخ 97/11/24 محمدعلى صادقى فرزند عباسقلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 247,61 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمدرضا جعفرى فرزند سیف اله.
8 - راى شماره 139760302007003336 مورخ 97/11/24 محمدرضا امیدزاده اردلى فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 94,15 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در گارماسه(محله انصار)  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرسول شیرزادى فرزند حبیب اله.
9 - راى شماره 139760302007003337 مورخ 97/11/24 سید سهراب صالحى فرزند سید على جمعه نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135,60 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 407 اصلى واقع در گارماسه(محله انصار)  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالرسول شیرزادى فرزند حبیب اله.
10 - راى شماره 139760302007003343 مورخ 97/11/24 جعفر جمالپور بیرگانى فرزند لطفعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 148,47 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى دکتر مهدى کیانى فرزند محمداسماعیل.
11 - راى شماره 139760302007003344 مورخ 97/11/24 علیرضا کیانى گاونانى فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144,72 مترمربع پالك شماره 453 اصلى واقع در گاونان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى احمد کیانى گاونانى فرزند کاظم.
12 - راى شماره 139760302007003345 مورخ 97/11/24 سیدعلى قریشى فرزند سید على اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 159 مترمربع پالك شــماره 405 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى رضا توکلى گارماسه فرزند صادق.
13 - راى شماره 139760302007003346 مورخ 97/11/24 ولى اله قربانى شرودانى فرزند باقر نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 149,39 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى صادق قربانى شرودانى فرزند باقر.
14 - راى شماره 139760302007003347 مورخ 97/11/24 باقر قربانى شرودانى فرزند صادق نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 271,12 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در کروج  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى صادق قربانى شرودانى فرزند باقر.
15 - راى شماره 139760302007003435 مورخ 97/12/05 هدایت سلطانى چم علیشاهى فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,65 مترمربع پالك شماره 142 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد غازى اصفهانى فرزند صفرعلى.
16 - راى شماره 139760302007003436 مورخ 97/12/05 هدایت سلطانى چم علیشاهى فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39,43 مترمربع پالك شماره 142 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد غازى اصفهانى فرزند صفرعلى.
17 - راى شماره 139760302007003437 مورخ 97/12/05 سعید جوانمردى قهدریجانى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,50 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على جوانمردى فرزند عبدالکریم.
18 - راى شــماره 139760302007003439 مورخ 97/12/05 على جوانمردى قهدریجانى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189,50 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على جوانمردى فرزند عبدالکریم.
19 - راى شــماره 139760302007003440 مورخ 97/12/05 مهدى اکبرى کلیشادى فرزند کرمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 150,06 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى آغچه بدى .
20 - راى شماره 139760302007003444 مورخ 97/12/05 اسماعیل ابراهیمى فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى غالمعلى ابراهیمى کلیشادى فرزند اسداله.
21 - راى شــماره 139760302007003445 مورخ 97/12/05 ذبیح اله اسماعیلى سودرجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به مساحت 135,03 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع در سودرجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى اسماعیلى فرزند على محمد.
22 - راى شــماره 139760302007003446 مورخ 97/12/05 ذبیح اله اسماعیلى سودرجانى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 109,78 مترمربع پالك شــماره 7 فرعى از 21 اصلى واقع 

در سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قلى اسماعیلى فرزند على محمد.
23 - راى شماره 139760302007003447 مورخ 97/12/05 زهرا زارع الرگانى فرزند قاسمعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه به مساحت 174,56 مترمربع پالك شماره 449 اصلى واقع در الرگان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على آقا و عبدالرحیم زارع فرزندان محمدعلى.
24 - راى شــماره 139760302007003448 مورخ 97/12/06 منیژه قاســمى فالورجانى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 318,10 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى رهنما فالورجانى فرزند غالمحسین.
25 - راى شماره 139760302007003449 مورخ 97/12/06 سید احمد جمشید زاده ده کهنه فرزند سید شاه حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى خدارحم یزدانى گارماسه فرزند شیرعلى.
26 - راى شماره 139760302007003450 مورخ 97/12/06 رمضانعلى رفیع زاده قهدریجانى فرزند على اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى جوانمردى فرزند على اقا.
27 - راى شماره 139760302007003451 مورخ 97/12/06 رحمت اله سلیمانیان قهدریجانى فرزند اصغر نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 310,40 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فتح اله سلمانیان قهدریجانى فرزند محمدکریم.
28 - راى شــماره 139760302007003453 مورخ 97/12/06 غالمعلى باقرى یزدآبادى فرزند قاســم نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 484,93 مترمربع پالك شماره 74 فرعى از 4 اصلى واقع در یزدآباد  بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
29 - راى شماره 139760302007003454 مورخ 97/12/06 مصطفى جهاندار ملک آبادى فرزند حیات قلى نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1176,59 مترمربع پالك شماره 6 فرعى از 6 اصلى واقع در کرسگان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قدمعلى قربانى فرزند حسین.
30 - راى شماره 139760302007003455 مورخ 97/12/06 مجید جعفرى فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,40 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى صفرعلى اکبرى کلیشادى فرزند حسنعلى.
31 - راى شماره 139760302007003442 مورخ 97/12/05 محمد جمالپور فرزند قربان على نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 112,67 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى شجاع فرزند رضا.
32 - راى شماره 139760302007003338 مورخ 97/11/24 سنگین جان احمدى دهنویى فرزند فرج اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 72,56 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى احمد نیکان فرزند اکبر.
33 - راى شــماره 139760302007003492 مورخ 97/12/09 شرکت صفا سالمت سپاهان نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 585,86 مترمربع قسمتى پالك شــماره 19 اصلى مع الواسطه خریدارى شده از مالک 
رسمى شکراله شریفى فرزند على و قسمتى 124 فرعى از 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
34 - راى شماره 139760302007003493 مورخ 97/12/09 مرتضى هادیان قهدریجانى فرزند حسنعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 410,38 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل کاظمى فرزند عباس.
35 - راى شــماره 139760302007003494 مورخ 97/12/09 رحمت اله هادیان قهدریجانى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب بهاربند به مساحت 547,70 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
36 - راى شماره 139760302007003348 مورخ 97/11/24 همت جمالپور فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 105,38 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمداسماعیل.
37 - راى شماره 139760302007003495 مورخ 97/12/09 رسول کاظمى فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 112,48 مترمربع پالك شــماره 59 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس رهنما فرزند غالمعلى.
38 - راى شماره 139760302007004042 مورخ 97/12/19 بهرام توکلى گارماسه فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 56,57 مترمربع پالك شماره 354 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فرج اله رئیسى خیرآبادى فرزند احمد رضا.
39 - راى شــماره 139760302007006409 مورخ 97/12/28 محمدحسین پزشــگى فرزند بخشعلى نسبت به 
ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 40200 مترمربع پالك شماره 466 اصلى واقع در سهر سفلى  بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضى خود مالک رسمى است.
40 - راى شماره 139760302007004038 مورخ 97/12/19 شهردارى فالورجان نسبت به ششدانگ ساختمان 
خدمات شهرى به مساحت 9543,17 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
41 - راى شماره 139760302007004039 مورخ 97/12/19 سام صالحى فرزند آقاخان نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى على اصغر کاظمى قهدریجانى فرزند غالمرضا.
42 - راى شماره  139760302007003225مورخ  97/11/15 آقاى رمضانعلى رهنما حسن آبادى   فرزندحسین  نسبت 
به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 247,35 مترمربع پالك شماره199 فرعى از 23 اصلى واقع در شهر ابریشم بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى است 
43- راى شماره139760302007003080 مورخ 97/11/04 آقاى سعید محمودى  فرزند احمد نسبت به  ششدانگ 
یکباب خانه   به مساحت 194,90 مترمربع پالك شــماره 1164 فرعى از430  اصلى واقع درمینادشت  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه  حسینعلى رشیدى 
44- راى شماره139760302007003264مورخ97/11/17  خانم آمنه زمانى اسفهرانى فرزند صفرعلى    نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 149,56   مترمربع پالك شماره 738  فرعى از 385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على فانى قهدریجانى 
45- راى شماره 139760302007003491-97/12/09 خانم سارا مرادى فرزند اله کرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 326,66متر مربع  پالك شــماره فرعى از 15 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

حسین رهنما  
46= راى شماره 139760302007004392-97/12/20 خانم اعظم بهشتى مال فرزند على نسبت به 985,74سهم 
مشاع از 66666سهم ششدانگ باغ و زمین مزروعى متصله  به مساحت 66666متر مربع  پالك 434 اصلى واقع در 
کارویه بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه عباسقلى کرمى تاریخ انتشار نوبت اول:  روز چهارشنبه مـورخ 1398/01/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شــنبه مورخ 1398/02/05 م الف: 422779 اکبر پور مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
نصف جهان و رویداد پارسى آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302015001998 مورخ 1397/07/29  خدیجه امامیان ریزى فرزند براتعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شــماره 139760302015002081 مورخ 1397/08/21  رمضان سبکتکین ریزى فرزند قدمعلى 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 139760302015002082 مورخ 1397/08/21  فاطمه سبکتکین ریزى فرزند حسینعلى 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
4 - راى شــماره 139660302015002091 مورخ 1397/08/24  خاور جعفرى ملک آبادى فرزند نجفعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193,07 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در ملک آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شهریار جعفرى ملک آبادى .
5 – راى شماره 139660302015002093 مورخ 1397/08/24  عیدى محمد امیدى فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 452,38 مترمربع مفروزى از پالك 373 - اصلى واقع در بهجت آباد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على امیدى .
6 – راى شــماره 139760302015002510 مورخ 1397/09/27  محمد عباسیان ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32,03 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
7 - راى شماره 139660302015002511 مورخ 1397/09/27  همدم یزدانى نوگورانى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 275,99 مترمربع مفروزى از پالك 329 - اصلى واقع در نوگوران بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حفیظ اله یزدانى نوگورانى .
8 - راى شماره 139760302015002512 مورخ 1397/09/27  محمد رضا نوروزى فرزند فیض اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,17 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
9 - راى شماره 139760302015002513 مورخ 1397/09/27  سید محمد رضا موسویان ریزى فرزند محمد 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,28 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 

واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
10 - راى شماره 139760302015002514 مورخ 1397/09/27  الهام مرادى فرزند مصطفى نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,28 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
11 - راى شماره 139760302015002515 مورخ 1397/09/27  حسین سلیمیان ریزى فرزند جعفر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شماره 139760302015002516 مورخ 1397/09/27  فریبا رفیعى فرزند حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,16 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شماره 139760302015002517 مورخ 1397/09/27  طیبه جمالى قهدریجانى فرزند رضا قلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 95 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله قربانى چم کهریزى .
14 - راى شماره 139760302015002522 مورخ 1397/09/29  مجید قربانى چم کهریزى فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242,24 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزت اله قربانى .
14 - راى شماره 139760302015002523 مورخ 1397/09/29  اصغر موذنى فرزند محمد حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 286,59 مترمربع مفروزى از پالك 338 - اصلى واقع در قریه بیستجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فضل اله قاسمى بیستگانى.
15 - راى شــماره 139760302015002638 مورخ 1397/10/25  نصراله نظرى على آبادى فرزند اسداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شــماره 139760302015002639 مورخ 1397/10/25  محمد على عباسى قلعه قاسمى فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 126,54 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
17 - راى شماره 139760302015002640 مورخ 1397/10/25  یحیى ثابت ورنامخواستى فرزند على اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206,31 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
19 - راى شماره 139760302015002641 مورخ 1397/10/25  مهدى کریمى ریزى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58,83 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
20 - راى شماره 139760302015002660 مورخ 1397/10/29  جعفر عابدینى ریزى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
21 - راى شماره 139760302015002661 مورخ 1397/10/29  سید فتح اله میرصفائى ریزى فرزند سید 
مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 79,08 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
22 - راى شماره 139760302015002662 مورخ 1397/10/29  مرتضى جانمى ریزى فرزند محمود نسبت 

به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

23 - راى شماره 139760302015002663 مورخ 1397/10/29  محمد جانمى ریزى فرزند محمود نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
24 - راى شماره 139760302015002664 مورخ 1397/10/29  جعفر عابدینى ریزى فرزند رضا نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
25 - راى شماره 139760302015002665 مورخ 1397/10/29  اشرف جعفرى فرزند براتعلى نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,64 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
26 - راى شماره 139760302015002811 مورخ 1397/11/02  شــهال نجفى چمطاقى فرزند على نقى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 479,03 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم کهریز 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رضا قربانى چم کهریزى .
27 - راى شــماره 139760302015002812 مورخ 1397/11/02  خدیجه سلیمیان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110,45 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد لنجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
28 -  راى شــماره 139760302015002813 مورخ 1397/11/02  قربانعلى قاســمى کله مسیحى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مســاحت 538,04 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در 

قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على قاسمى کله مسیحى .
29 - راى شماره 139760302015003059 مورخ 1397/11/14  مهدى سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193,31 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
30 - راى شــماره 139760302015003115 مورخ 1397/11/17  حمید ملکى فرزند حســن نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103,90 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
31 - راى شماره 139760302015003116 مورخ 1397/11/17  زهرا بیات ریزى فرزند مصطفى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,31 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
31 - راى شماره 139760302015003117 مورخ 1397/11/17  عبدالرضا جوانبخت قهفرخى فرزند مراد 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252,70 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
32 - راى شماره 139760302015003119 مورخ 1397/11/17  جعفر امامیان فرزند رضا نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
33 - راى شماره 139760302015003120 مورخ 1397/11/17  عصمت قزلحصارى فرزند روح اله نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108,66 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع 

در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
34 - راى شماره 139760302015003213 مورخ 1397/11/27  حسین الهى فرجى فرزند محمد على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134,11 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
35 - راى شماره 139760302015003214 مورخ 1397/11/27  ملیحه بیات ریزى فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,94 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
36 - راى شــماره 139760302015003215 مورخ 1397/11/27  جالل ابراهیمى چرمهینى فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 210,04 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى واقع در گنج 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى محمد على محمدى 

چرمهینى .
37 - راى شماره 139760302015003216 مورخ 1397/11/27  سید حســین طاهرى فرزند سید مانده 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مســاحت 100,48 مترمربع مفروزى از 
پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد رجایى ریزى .
38 - راى شــماره 139760302015003217 مورخ 1397/11/27  سید محسن طاهرى فرزند سید حسین 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مســاحت 100,48 مترمربع مفروزى از 
پالك 105 - اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد رجایى ریزى .
39 - راى شماره 139760302015003220 مورخ 1397/11/29  فرنگیس رحیم پور فرزند مهدى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85,35 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
40 - راى شماره 139760302015003221 مورخ 1397/11/27  روح اله عبداله زاده فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,11 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
41 - راى شماره 139760302015003222 مورخ 1397/11/29  پرگل صادقیان خشوئى فرزند اسفندیار 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328,71 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع در خشوئیه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ورثه اله وردى خان محمدى .
42 - راى شــماره 139760302015003223 مورخ 1397/11/29  سید مجتبى حسینى فرزند سید مهدى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 146,86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
44 - راى شماره 139760302015003232 مورخ 1397/12/04  محمود معظم فرزند على مراد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175,75 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى که به شماره 1943 
اصلى تبدیل شده واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

علیمراد معظم باباشیخعلى .
43 - راى اصالحى شماره 139760302015003242 مورخ 97/12/05  نظامعلى خان محمدى خشوئى فرزند 
چراغعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221,15 مترمربع مفروزى از پالك 262 - اصلى واقع 

در خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى چراغعلى خانمحمدى خشوئى .
44 - راى شماره 139760302015003245 مورخ 1397/12/05  پردیس کرمى فرزند احمدرضا نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
45 - راى شماره 139760302015003246 مورخ 1397/12/05  فاطمه شمس فرزند ولى محمد نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237,06 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
46 - راى اصالحى شــماره 139760302015003253 مورخ 1397/12/12  گوهر امینى چرمهینى فرزند 
محمد نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مســاحت 2087,75 مترمربع مفروزى از پالك 
375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمود و علیار ابراهیمى .
47 - راى شــماره 139760302015003339 مــورخ 1397/12/20  رحمت اله اکبــرى چرمهینى فرزند 
غالمعلى نسبت به 4,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,95 مترمربع مفروزى از پالك 
375 - اصلى واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمد امینى چرمهینى .
48 - راى شماره 139760302015003340 مورخ 1397/12/20  فاطمه قدیمى چرمهینى فرزند على اکبر 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,95 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى 
واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمد امینى 
چرمهینى . تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه  مورخ 1398/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه  

مورخ 1398/02/05 م الف: 415541 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان / 1/101
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شماره:974202511889669 – 1397/12/27 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-راى 139760302210001649 مورخ 1397/12/06 هیات اقاى ممدرضا شــرافت به شــماره شناسنامه 
10 ملى 1111809771 صادره از فالورجان فرزند على بر ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 83/62 متر 
مربع مفروزى از پالك شماره 1029 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان . انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى على شفیعى اشکاوندى . تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/21 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/02/05 م الف:419366 میر محمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شــرق 

اصفهان/1/112 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شماره:974202511891009 – 1397/12/27 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-راى 139760302210003371 مورخ 1397/12/23 هیات اقاى فضل اله همد انى رناســى به شــماره 
شناســنامه 1276 ملى 1287634664 صادره از اصفهان فرزند محمد حسن بر ششــدانگ یک باب باغ به 
مساحت 5204/49 متر مربع مفروزى از پالك شماره 94 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان .انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى حیدر على احمدى برکانى . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/05  م الف: 419249 میر محمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان /1/114 
حصروراثت 

على قندهارى علویجه  داراى شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کالسه 98/39 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شــهربانو قندهارى علویجه بشناسنامه 3826 در 
تاریخ 1396/8/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1. على قندهارى علویجه فرزند محمد متولد 1346 ش ش 43 نســبت با متوفى فرزند ، 2. فاطمه قندهارى 
علویجه فرزند محمد متولد1350  ش ش 53 نسبت با متوفى فرزند ، 3. حسن قندهارى علویجه فرزند محمد 
متولد 1342 ش ش 210 نسبت با متوفى فرزند ، 4. خدیجه قندهارى علویجه فرزند محمد متولد 1332  ش 
ش 5172 نسبت با متوفى فرزند   ، 5. ام البنین قندهارى علویجه فرزند محمد متولد 1339 ش ش 71 نسبت 
با متوفى فرزند ، 6. حسین قندهارى علویجه فرزند محمد متولد1330 ش ش 5200  نسبت با متوفى فرزند، 
7. عباس قندهارى علویجه فرزند محمد متولد 1331 ش ش 5201  نسبت با متوفى فرزند، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 440583/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 2/145
 حصروراثت 

رضا باقرى صفرعلى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 98/45 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفر على باقرى حسین آبادى بشناسنامه 403 
در تاریخ 97/9/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
معصومه باقرى حســین آبادى فرزند صفر على متولد 1350 ش ش 47 نسبت بامتوفى فرزند، 2. رضا باقرى 
حسین آبادى فرزند صفر على متولد 1341 ش ش 8 نسبت با متوفى فرزند ، 3. على  باقرى حسین آبادى فرزند 
صفر على متولد 1347  ش ش 33 ، 4. حسن باقرى حسین آبادى فرزند صفر على متولد 1356 ش ش 595 ، 
5. فاطمه باقرى حســین آبادى فرزند صفر على متولد 1344 ش ش 48 ،6. زینب باقرى حسین آبادى فرزند 
صفر على  متولد 1359ش ش 40  ، 7. اکرم باقرى حســین آبادى فرزند صفر على  متولد 1353 ش ش 48 ، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 440586/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 2/146
 اخطار اجرایى

شماره 196/97 به موجب راى شماره 684 تاریخ 97/8/9 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رضا روزبهانى نام پدر محمد حسن 2- بهروز دادخواه على آبادى نام 
پدر حاجى آقا به نشانى 1- همدان-مالیر-بلوارانقالب کوچه فرهنگ کوچه شهیدفیضى پالك 6254 محکوم 
است به بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
دین و محکومیت خوانده ى ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصدو چهل و یک هزار و دویست و 
پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى 
احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى  در رابطه مطالبه ى خســارت تاخیر تادیه  و هزینه 
دادرسى نسبت به خوانده ى ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده و نه صادر کننده چک صرفاً محکومیت 
صادر کننده ى چک را نسبت به پرداخت خسارت وارده مى تواند مطالبه نماید و خواهان در مطالبه ى مذکور 
محق نبوده به انضمام نیم عشــر دولتى.محکوم له: عباس صابرى على آبادى نام پدر : مصطفى به نشــانى: 
اصفهان-نجف آباد-مهردشت-روستاى على آباد ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 440593/م الف-شعبه اول شوراى حل اختالف  مهر دشت/ 2/147

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1252/97 دادنامه 1469-97/12/6 مرجع رسیدگى 
شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بانک انصار به نمایندگى آقاى هادى میرزائى 
نشانى: اصفهان – خ شمس آبادى – جنب بنیاد شــهید وکیل خواهان: محمد على رضائى نشانى : اصفهان 
–خ بزرگمهر جنب کالنترى 14-ساختمان ارس –طبقه اول خوانده: مسلم موگوئى نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 850494-91/5/23 جمعا به مبلغ 15/000/000  ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى بانک انصار به نمایندگى آقاى هادى میرزائى  به طرفیت مسلم موگوئى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/345/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.439272/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه دوم حقوقى/ 2/148
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهدى فقهى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مصطفى تورجى زاده به 
شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1417/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/6 ساعت 4:45 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 442175/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد 2/149
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 1/ 139704002133000715شــماره بایگانى پرونده: 9700929 شــماره آگهى ابالغیه: 
139803802133000001 بدیــن وســیله به آقاى رضــا عیدیوندى فرزنــد چراغعلى مقیــم: نجف آباد 
یزدانشهرخیابان 19 غربى پالك 11(آدرس متن ســند)ونجف آباد یزدانشهر نگارستان 8 غربى منزل عیدى 
وندى (آدرس اعالمى بستانکار) که به علت نقص و عدم شناســایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکان پذیر 
نگردیده اســت ابالغ مى گردد که آقاى ابراهیم اصالنى فرزند ذوالفقار به استناد چک شماره 674975 مورخ 
96/7/15 عهده بانک سپه شعبه منطقه صنعتى نجف آباد و برگشتى شماره 1110002131 مورخ 97/10/25 
صادره از همان بانک جهت وصول مبلغ پانزده میلیون ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است 
که اجرائیه به کالسه 9700929 در این واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى 
الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در این روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز فرصت 
دارید  نسبت به پرداخت بدهى خودبه بستانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات 
اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد.438896/م 

الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 2/150
ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسن شفیعى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ شش میلیون تومان به طرفیت خوانده ملیحه 
امینى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1540/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/2/30 ساعت 10صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 442549/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 2/154

با کاهش خطرات و مشکالت مرتبط با بیمارى دیابت مانند 
حمالت قلبى، سکته مغزى، نارســایى کلیه و حتى کورى 
مى توان زندگى بهتر و طوالنى ترى داشت. کلید کنترل دیابت 
و مدیریت این بیمارى را مى توان در ســبک زندگى سالم، 
کنترل وزن، رژیم غذایى سالم مغذى و ورزش و تحرك بدنى 
منظم یافت. در اینجا پنج نوشیدنى براى مقابله دیابت را به 

شما معرفى مى کنیم:
1) آبمیوه هاى تازه: هیچ چیزى بهتــر از آبمیوه هاى 
تازه براى افراد دیابتى نیست. آبمیوه ها براى سالمت کلى و 
کمک به درمان دیابت بسیار مفیدند اما باید توجه داشته باشید 
که افراد دیابتى کدامیک از میوه ها را مى توانند مصرف کنند. 
آبمیوه اى از انواع توت ها، سیب، پرتقال، گواوا و زردآلو تهیه 

کرده و همراه با صبحانه میل کنید.
2) شیر: شــیرهاى معمولى کلســیم، منیزیم، پتاسیم و 
ویتامین D را فراهم مى آورند کــه بدن براى انجام چندین 
عملکرد ضرورى به آنها نیاز دارد. براى کاهش سطوح قند 
خون شــیر کم چرب یا بدون چربى را به رژیم غذایى خود 

اضافه کنید.
3) آب: آب گزینه اى بى نقص براى افراد دیابتى است. این 
بدان دلیل است که ســطح قند خون را افزایش نمى دهد. 
ســطوح باالى قند خون مى تواند منجر به کم آبى شــود. 
نوشیدن آب کافى مى تواند به بدن کمک کند تا گلوکز اضافى 
از طریق ادرار دفع شود. بنابراین اگر به دیابت مبتال هستید، 

سعى کنید آب کافى بنوشید.

4) چاى گیاهى: چاى هاى گیاهى به ویژه چاى سبز و سیاه 
از آنجایى که بدون کالرى، بسیار خوش رایحه و سرشار از آنتى 
اکسیدان ها هستند براى افراد دیابتى بسیار مناسب اند. چاى 
هاى گیاهى فواید بســیارى از کاهش وزن تا تقویت ایمنى 
دارند. شما مى توانید از زنجبیل، برگ هاى ریحان، کمى لیمو 

یا زردچوبه براى افزایش طعم و فواید چاى ها استفاده کنید.
5) آب سبزیجات: اگر دیابــت دارید آب سبزیجات نیز 
مى تواند برایتان مفید باشد. مخلوطى از برگ هاى سبزیجات 
سبز مانند کرفس، کلم پیچ، اسفناج یا خیار تهیه کنید و آب 
آنها را بگیرید. آب سبزیجات مزایاى بسیارى براى سالمتى 
دارد و تمام ویتامین ها و مــواد معدنى ضرورى را براى بدن 

فراهم مى آورند.

سید ضیاءالدین مظهرى، متخصص تغذیه با بیان اینکه احتمال حمالت قلبى 
در ساعات اولیه صبح 40 درصد بیشتر از زمان هاى دیگر است عنوان کرد: در 
این زمان به محض بیدار شدن انسان از خواب بدن شروع به ترشح آدرنالین و 
سایر هورمون هاى استرس مى کند که باعث افزایش فشارخون و نیاز به اکسیژن 
مى شــود. وى افزود: به عالوه خون به علت کاهش اکسیژن غلیظ و پمپاژ آن 
سخت تر مى شود و تمام این موارد به سالمتى قلب آسیب وارد مى کند. مظهرى 
خاطرنشان کرد: براى پیشگیرى از این مشکل بهتر است زمانى را براى بیدار 

شدن از خواب و آرامش کامل در نظر بگیرید.
متخصص تغذیه گفت: اگر عادت به ورزش صبحگاهى دارید قبل از آن حتمًا 
خود را با حرکات نرمشى آماده کنید تا استرس یکباره به قلب وارد نشود و اگر در 
حال مصرف داروهاى رقیق کننده خون هستید قبل از رفتن به رختخواب آن را 
مصرف کنید. مظهرى تصریح کرد: 20 درصد از حمالت قلبى در صبح روز پس 
از تعطیالت اتفاق مى افتد که این زمان به خصوص براى ما ایرانیان شنبه خواهد 
بود به این صورت که پس از استراحت و تفریح روز جمعه قرار است به کار هفتگى 

برگردیم و همین مسئله مى تواند در برخى از مشاغل باعث بروز استرس شود.
وى گفت: بهتر اســت روز جمعه استراحت کرده و ســعى کنید شب به موقع 
بخوابید به خصوص اگر قرار است شنبه صبح زود از خواب بیدار شویم در این 
صورت فشــار خون باال مى رود زیرا بدن به دلیل کم خوابى خسته است، بهتر 
است بگوییم ســاعت خواب و بیدارى در تمام اوقات باید برنامه ریزى شده و 

منظم باشد.

5 نوشیدنى عالى براى مقابله با دیابت
فرهاد وحید، دکتراى تغذیه و رژیم درمانى و عضو هیئت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى اراك درباره اهمیت مصرف 

ویتامین K اظهار کــرد: ویتامین K عمدتــًا به عنوان 
ویتامین ضد انعقادخون شناخته مى شود زیرا نقش مهمى 
در این زمینه دارد. وى افــزود: کمبود ویتامین K در بدن 
به ندرت اتفاق مى افتد، زیرا منابــع غذایى زیادى حاوى 
این ویتامین هستند. البته در افرادى که سوء جذب چربى 

دارند، از آنتى بیوتیک ها به مدت طوالنى استفاده مى کنند 
یا مبتال به بیمارى هاى کبدى هســتند کمبود ویتامین 
K دیده مى شــود. وحید بیان کرد: برخى از باکترى هاى 
روده مى توانند ویتامین K تولید کنند و اگر فردى از آنتى 
بیوتیک ها به مدت طوالنى اســتفاده کند باعث خواهد 

شــد این ویتامین ها از بین بروند و ویتامین K تولید شده 
به حد کافى نباشــد. این دکتراى تغذیــه و رژیم درمانى 
گفت: عمده تریــن عالمت کمبود ویتامیــن K در بدن 
خونریزى است؛ فردى که مبتال به کمبود ویتامین K است 
خونریزى هاى زیر جلدى دارد که موجب بروز کم خونى 

مى شود. وى افزود: عالمت دیگر کمبود این ویتامین در 
بدن طوالنى شدن زمان انعقاد خون است. از طرفى چون 
روده نوزادى که به دنیا مى آید به طور طبیعى کامل نشده 
است که بتواند ویتامین K تولید کند، کمبود این ویتامین 

در نوزادان دیده مى شود.

خونریزى نشانه کمبود 
کدام ویتامین در بدن است؟ 

پزشکان نسبت به احساس ضعف و بى حسى در صورت و ارتباط آن با باال بودن 
فشارخون هشدار دادند. سردرد شدید، درد قفســه سینه و وجود خون در ادرار 
از جمله نشانه هاى فشارخون باال هســتند. عالوه بر اینها احساس ضعف و 
بى حسى در صورت نیز مى تواند نشانه فشارخون باال باشد و حتى مرگ ناگهانى 

را به همراه داشته باشد.
فشارخون باال از جمله بیمارى هاى شایعى است که فشار مضاعفى را به عروق 
خون و دیگر اندام هاى حیاتى وارد مى کند. درصورتى که این بیمارى کنترل 
نشــود مى تواند مشــکالت جدى را متوجه بیمار کند که حمله قلبى و سکته 
مغزى از جمله آنهاســت. همچنین پزشکان مدعى شده اند احساس بى حسى 
در صورت خطرناك است و فرد باید بالفاصله پس از احساس این وضعیت به 

پزشک مراجعه کند.
فشارخون باال که به عنوان کشنده خاموش شناخته مى شود به ندرت با عالیم 
آشکارى همراه است و درصورتى که کنترل نشود مى تواند کشنده باشد. کنترل 
نشدن عالیم فشارخون موجب مى شود میزان آن به اندازه اى افزایش پیدا کند 

که عالیم جسمى ظاهر شود.
به گفته پزشکان سرفه همراه با خون یا احساس کرختى و 

بى حسى در دست ها نیز از عالیم باال رفتن بیش از حد 
فشارخون اســت. تنگى نفس، حالت تهوع و احساس 

گیجى نیز از دیگر عالیم شــایع هشداردهنده این 
عارضه است.

روزنامــه  گــزارش  بــه 
«اکســپرس»، رژیــم 

غذایــى ســالم و 
مناســــب در 

کنار انجـام 
تــــب  مر
حـــرکات 

ورزشـــى از 
جمله راهکارهاى 

فشــارخون  کاهش 
باالست.

ساعاتى که باید بیشتر مراقب 
سالمتى قلبتان باشید 

احساس ضعف و بى حسى در 
صورت را جدى بگیرید

الیم جسمى ظاهر شود.
ه پزشکان سرفه همراه با خون یا احساس کرختى و 

سى در دست ها نیز از عالیم باال رفتن بیش از حد 
خون اســت. تنگى نفس، حالت تهوع و احساس 

 نیز از دیگر عالیم شــایع هشداردهنده این
ه است.

روزنامــه  گــزارش 
ــپرس»، رژیــم 

ـى ســالم و 
ـــب در 

جـام 
ــب 
کات 

ـــى از 
راهکارهاى

فشــارخون  ش 
ت.
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خدا شما را بیامرزد، اعمال نیکو بر اســاس نشانه هاى روشن انجام دهید، 
زیرا که راه، روشن است و شــما را به خانه امن و امان دعوت مى کند. هم 
اکنــون در دنیایى زندگى مى کنید کــه مى توانید رضایت خدا را به دســت 
آورید. با مهلت و آســایش خاطرى که دارید. اکنون نامه عمل سرگشاده 
و قلب فرشتگان نویسنده در حرکت است. بدن ها سالم و زبان ها گویاست، 

موال على (ع)توبه مورد قبول و اعمال نیکو را مى پذیرند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

شهردار اصفهان در چهارمین نشست خود در دو سال 
گذشته و در اولین نشست خبرى ســال 98 در تاالر 
اجتماعات سازمان قطار شــهرى اصفهان در حالى 
که معاونین و مشاورین شــهردارى وى را همراهى 
مى کردند به میان خبرنگاران آمد و با تبریک ســال 
جدید و هفته فرهنگى اصفهان و روز شــیخ بهایى و 
معمار، اظهار امیدوارى کرد روحیه نشاط و شادابى تا 
پایان سال جارى همچنان در بین مردم و مسئوالن 
تداوم داشته باشــد و شــهردارى نیز با ارائه خدمات 
مطلوب به شــهروندان، بتواند دستاوردهاى خوبى را 

براى شهر اصفهان به ارمغان آورد.
قدرت ا... نوروزى در این نشســت کــه بیش از 80 
خبرنــگار و عکاس خبــرى در آن حضور داشــتند 
ترجیح داد گزارشــى ارائه نکند و از همــان ابتدا به 
ســئواالت خبرنــگاران در زمینه هــاى مختلــف

 پاسخ دهد.
شهردار اصفهان مى گوید: شــعارهایى که در ابتداى 
ورودم به شهردارى داده شــد را عملى کرده و سعى 
کردیم و مى کنیــم از تفکر ســازه اى حاکم فاصله 
گرفته  و به سوى نگاه مهندسى رفته و آن را اجتماعى 
کنیــم که اقدامــات انجام شــده نیز نشــان از این

 امر دارد. 

 اوج انجام کارهاى عمرانى
وى با بیان اینکه در سال گذشته بر اساس برنامه عمل 
کرده و کارهاى عمرانى به اوج خود رســید، گفت: ما 
در این مدت، هم به عمران و آبادانى و هم به مسائل 
نرم افزارى و فرهنگى و اجتماعى توجه داشــته ایم تا 
یک حرکت متوازن داشــته باشیم. البته امسال نیز ما 
هفته فرهنگى را در اصفهان اجــرا مى کنیم و برخى 
از کارهاى خــاص اجرا نمى شــود، بنابراین ما تفکر 
سازه اى همراه با تفکر نرم افزارى را به صورت متوازن 

انجام مى دهیم.

 گذرى بر بودجه
نوروزى افزود: شــهردارى اصفهان تنها شهردارى 
در کشور است که با تدبیر و کار شــبانه روزى و البته 
مشارکت مردم توانسته بودجه 3000 میلیارد تومانى 
خود در سال گذشته را با 37 درصد افزایش به 4100 
میلیارد تومان در ســال 98 که کار ساده اى هم نبود 

برساند.
شــهردار اصفهان اظهار کرد: در ســال گذشــته، 
شــهردارى اصفهان نسبت به ســایر کالنشهرهاى 
کشور از نظر بودجه از وضعیت بسیار خوبى بهره مند 
بود و بیش از 88/4 درصد بودجه تحقق یافت که کار 
بسیار مهمى بود. این در شــرایطى است که بسیارى 
از کالنشهرهاى کشــور با عدم تحقق بودجه مواجه 
بودند ولى ما توانســتیم حقوق کارگران و کارمندان 
شــهردارى اصفهان را پرداخت و به روز کنیم و این 

افتخار براى ما کافى است.

 نقش شهردارى در مقابله با سیالب
نوروزى با اشــاره به نقــش اصفهــان در کمک به 
مناطق و مردم سیل زده کشــور هم گفت: با افتخار 
اعالم مى کنم شــهردارى اصفهان اولین شهردارى 
کشــور بود که براى کمک به ســیل زدگان لرستان 
پیوست و آتش نشــانى اصفهان توانست 500 خانه 
را از سیالب نجات دهد و سپس شهردارى اصفهان 
در معموالن اقداماتــى را صــورت داد و پس از آن 
به کمک سیل زدگان خوزستان شــتافت و به موقع 
شــهردارى اصفهان کار خــود را بــا تجهیزاتى که 
داشت در خوزستان آغاز کرد و موجب زیر آب نرفتن 
بخشى از شهر اهواز شد که به شــهردارى اصفهان 
واگذار شــده بود و تا هر موقعى هم که نیاز باشــد ما

 مى مانیم.
وى با بیان اینکــه مى دانیم شــهردارى در خارج از 
شــهر نمى تواند هزینه کند و این خالف است، گفت: 
بر اساس تصویب شــوراى شــهر اصفهان و اینکه 
رهبر معظم انقــالب همه دســتگاه ها را موظف به 
کمک به ســیل زدگان کردند ما این اقدامات را انجام 
دادیم و حتى بر اســاس تصویب شــوراى اسالمى 
شــهر، کمک هاى مالى هم صورت گرفــت و باید 
دانست که شرایط عادى با شرایط فوق العاده تفاوت 
دارد و مــا موظف به این کارها بودیــم. این در حالى 
اســت که شــهردارى اصفهان در زلزله کرمانشاه و 
هر جایى از کشــور کــه حادثه اى در آنجــا رخ دهد
 و جان انســانى به خطر بیافتد و کمک شــهردارى 
اصفهان مؤثر باشد، مســئولیت را مى پذیرد و کمک 

خواهد کرد.
نوروزى اضافه کــرد: در جریان کمک شــهردارى 
اصفهان به ســیل زدگان در کشور، در مجموع کارى 

نشــد که ما از ارائه خدمات رســانى به مردم بکاهیم 
و همین امروز اگر از شــهروندان اهــواز و پلدختر در 
مورد عملکرد شــهردارى اصفهان در جریان ســیل 
بپرســید مى گویند شــهروندان اصفهانــى جانانه

 ایســتادند که این افتخار بزرگى براى شــهروندان 
اصفهانى است. 

 آماده مقابله با سیل در اصفهان هستیم
شــهردار اصفهان تأکید کرد: ما براى مقابله با سیل 
احتمالــى در اصفهان، چاه ها، جوى هــا و مادى ها را 
در برنامه بازسازى داریم و آمادگى کامل داریم مگر 
اینکه حادثه غیرمترقبه اى رخ دهد که معادالت ما را 

بر هم بزند.

 شهردارى زمینه گناه ایجاد نمى کند
شهردار اصفهان در مورد اجراى موسیقى در چهارباغ و 
اظهارنظر امام جمعه موقت اصفهان هم اینگونه پاسخ 
داد که شهردارى اصفهان همانگونه که خدمات ارائه 
مى دهد زیرساخت آن را نیز فراهم مى کند و ما 9 سالن 
در سینما ساحل ایجاد کرده ایم و هدف آن است که در 
این سالن ها اخالق رعایت شود و مردم شاد باشند و به 
زندگى ادامه دهند. ولى اینکه چه چیز تولید مى شود 
کار دستگاه هاى نظارتى همچون اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، سازمان تبلیغات اسالمى، تشکل هاى 

فرهنگى و... است.
وى افزود: ما کارى نکردیم تا زمینه ترویج گناه فراهم 
شــود بلکه مى خواهیم جوانان اوقات فراغت خود را 
سالم و به خوبى سپرى کنند و حتى امروز در رهنان در 
حال ساخت سینما هستیم و سینما در خوراسگان را به 

بهره بردارى رساندیم.
وى گفت: احداث سینما، ترویج گناه نیست و این عدم 
شناخت از مسائل فرهنگى است و الزم است اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى مراقب باشد تا فیلم ناهنجار 

تولید نشود.
نوروزى اظهار امیــدوارى کرد مراکــز فرهنگى در 
مناطق محــروم اصفهــان افزایش یافته و کســى 
سنگ اندازى نکند تا شهردارى نیز بتواند به مأموریت 

خود بپردازد.

 تغییر رویکرد نسبت به فضاى سبز
شــهردار اصفهان در ادامه گفت: در گذشــته ما در 
اصفهان 12 هزار هکتار فضاى ســبز داشــتیم اما با 
تبدیل بخشــى از فضاى ســبز به خیابان و... امروز 
مساحت فضاى سبز به5000هکتار رسیده که 3700 
هکتار آن در اختیار شــهردارى اصفهان است و سال 
گذشته نیز با 33 هزار تانکر آب و ایجاد تصفیه خانه و 
خرید پساب و تصفیه آب، توانستیم درختان و فضاى 

سبز را حفظ کنیم و امسال نیز سعى داریم تصفیه خانه 
جدید احداث کنیم و در حقیقت نگاه ما به فضاى سبز 
مثل گذشته نیســت و ناگزیر باید بتوانیم از گیاهان 
مقاوم براى حفظ فضاى سبز اســتفاده کنیم. این در 
حالى است که سال گذشته 217 هزار مترمربع چمن 
مقاوم ایجاد شده و در سال 98 نیز سیاست ما حرکت 
به سوى فضاى سبز مقاوم در مقابل خشکسالى است 
اگرچه امید اســت امسال ســالى پربرکت تر از سال 

97 باشد.

 شیوه کمک به مساجد
وى با بیان اینکه شــهردارى به حوزه هاى فرهنگى، 
مساجد و... شــهردارى اصفهان کمک خوبى کرده 
است، افزود: ما بودجه هاى مساجد را منطقى و دقیق 
کرده ایم تا اثربخش باشــد و تاکنــون به 70 درصد 
تعهدات خــود عمل کرده ایم ولى بــه قول هایى که

 بى حساب و کتاب داده شده بود بى توجه بودیم و امید 
است بتوانیم این سیاست را استمرار دهیم.

 درباره 2 پروژه مهم
شهردار اصفهان از پروژه هاى نیمه تمام شهرى هم 
ســخن به میان آورد و گفت: زمانى که به شهردارى 
آمدم، بســیارى از پروژه هاى نیمه تمام رها شــده یا 

تعطیل بودند. 
نوروزى ادامه داد: ما پس از 15 ســال، در 1/5 سال 
گذشــته توانســتیم غبار غربــت و بى اعتمادى بین 
کسبه و شــهردارى را در منطقه احداث میدان امام 
على(ع) کمرنگ کنیم. این در حالى اســت که پروژه 
میدان امــام على(ع) دچار تحریم مردمى شــده بود 
چون رضایت آنان در این محــدوده در ابتدا حاصل 
نشــد اما ما با دعوت از مردم و برگزارى جلساتى، در 
حال رونق بخشیدن به این محدوده هستیم. از سوى

دیگر ســالن اجالس تعطیل بود و میلیاردها تومان 
بدهکار بودیم و سرمایه در حال نابودى بود که امروز 
23 پیمانکار بــا 30 قرارداد و 200 کارگر در ســالن 
اجالس فعالیت کارى دارند. اینها بخشى از پروژه هاى 

نیمه تمام است.

تعامل با میراث فرهنگى در چهارباغ
وى ادامه داد: وقتــى به شــهردارى اصفهان آمدم 
در چهاربــاغ که هــر الیــن آن 1100 متر اســت 
300 متر ســاخته شــده بود و ما با اصالحاتى جلوى 
گودبردارى در این محدوده را گرفتیم و ســنگفرش

 را ادامه دادیم چون نمى توانســتیم ایــن 300 متر 
را تخریــب کنیــم و در چهاربــاغ همــه کارهایى 
که انجــام دادیــم بــا تعامــل میــراث فرهنگى 
و مجــوز میــراث فرهنگــى بــوده و حتــى بــا 
فراخــوان معمــاران، نقطــه نظرات کارشناســى 
آنــان را اجرایــى کــرده و مى کنیــم و معتقدیــم

 چهارباغ یک برنامه و نه یک پروژه بود و در مســیر 
فعالیــت قابل اصــالح اســت. البته در این راســتا 
پروژه اى همچون پل اشــکاوند هــم داریم که تمام 
شــده ولى پول به پیمانکار پرداخت شده و در هر متر
 آن ده ها مالک وجود دارد که ما در حال حل و فصل 

این نیز هستیم.

 درباره آینده 2 پروژه
شــهردار اصفهان از بهره بردارى پل رینگ حفاظتى 

در کنار کارخانه قند تا 18 مــاه آینده خبر داد و افزود: 
بزرگ تریــن پل رینــگ حفاظتى در کنــار کارخانه 
قند اصفهان کلنگزنى شــد که طى 18 مــاه آینده 
بــا 122 میلیــارد تومان، بــه بهره بــردارى خواهد

 رسید.
نــوروزى همچنیــن نویــد داد که مطالعــات اولیه 
احداث تراموا در شــهر اصفهان در دســتور کار قرار 
دارد تا محرك توســعه اصفهان باشــد تــا مردم در 
اصفهان به عنوان وســیله حمل و نقل از آن استفاده

 کنند.

 مسیر مناسب در حوزه حمل و نقل
وى ادامه داد: امســال یک ســوم بودجه شهردارى 
اصفهــان معــادل 1100 میلیــارد تومــان بــه

 حمــل و نقل عمومــى اختصاص یافته کــه از این 
میزان 500 میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت 
بوده، یعنــى توانســتیم بودجه هاى دولتــى را وارد 
شــهر کنیم و در حقیقــت اصفهان در حــوزه حمل 
و نقل مســیر خوبــى را آغاز کــرده و مــا در حال
 ســاخت پنج ایســتگاه متــرو با شــیوه هاى جدید

 هستیم.

شهردار اصفهان شعار شــهردارى اصفهان مبنى بر 
اینکه کارگران در شهر مشغول کارند را یک واقعیت 
خواند و از رسانه ها خواســت تا عالوه بر نقاط ضعف، 
نســبت به انعکاس نقاط قوت در شهر اصفهان اقدام 

کنند.
نوروزى در ادامه اذعان کرد: در شــهر اصفهان امروز 
15 پروژه نیمه تمام وجود دارد کــه در حال تکمیل 
است که مى توانست در گذشــته با هزینه هاى بسیار 
کمترى به بهره بردارى برســد و افــزود: ایجاد مترو 
به نفع همه مردم شهر اســت و آیندگان در مورد آن 

قضاوت خواهند کرد.

 حل مسئله اصفهان در گرو حل مشکل 
زاینده رود

وى با بیــان اینکه مــا از اول بــا بازچرخانى آب در 
زاینده رود موافــق نبودیم، گفــت: آب زاینده رود را 
از مبدأ تا مقصــد مى خواهیم و گاوخونــى را حیات 
مى دانیم و حل مسئله اصفهان در گرو حل زاینده رود

 اســت و خوشــبختانه اســتاندار اصفهــان هــم 
هماهنگ بــوده و زحمــات قابل تقدیــرى در این 
راســتا دارد و ما نیز آخرین جلســه در مورد آب را در
 وزارت نیرو براى زاینــده رود برگزار کردیم، که امید 
اســت این پیگیرى ها به نتیجه مطلوب برســد چرا 
که دغدغه اول ما، زاینده رود اســت و ما با همه ابزار 
براى جریان یافتن آب در زاینده رود تالش مى کنیم
 تا شــاهد دایمى شــدن جریــان آب در زاینده رود

 باشیم.
شهردار اصفهان اظهار کرد: سعى داریم از دیپلماسى 
شهرى که بهترین ابزار براى شناسایى شهر به دیگر 
کشورهاست استفاده کرده و مســائل را حل و فصل 
کنیم و با برگزارى هفته فرهنگى اصفهان در همین 

راستا گام برمى داریم.
نــوروزى گفت: بــا تهیــه مقاله و کارهــاى علمى 
و بهره گیرى از نظــرات مشــاوران در بحث حقوق 
شهروندى سعى داریم مناسب سازى براى معلوالن 
را در ســطح شــهر بیش از پیــش اجرایــى کنیم 
و نســبت به این قشــر جامعــه، احســاس تکلیف

 مى کنیم.

 توجه به عدالت اجتماعى
وى با بیــان اینکــه عدالــت اجتماعــى از ارکان 
خدمات رسانى شــهردارى اصفهان اســت، افزود: 
سرانه هزینه هر شهروند در سال، دو میلیون و یکصد 
هزار تومان بوده که افراد مناطق محروم از آن بیشتر 
بهره مند شــده اند و این بودجــه در مناطق محروم 
عملیاتى مى شــود و در حقیقت عدالــت اجتماعى با 
نگاه به مناطق محروم و توســعه این مناطق صورت 

مى پذیرد.

هویت اصفهان را حفظ مى کنیم
شهردار اصفهان معتقد است در دوره او به هیچ خانه 
تاریخى و ابنیه اى در اصفهان آسیب وارد نشده است.

نوروزى ادامه داد: اجازه نمى دهیــم به ابنیه تاریخى 
شــهر اصفهان همچون میدان امام(ره) صدمه وارد 
شود و مى خواهیم هویت و فرهنگ ایرانى در اصفهان 

همچنان حفظ شود.
وى خاطرنشــان کــرد: متــرو اصفهان بر اســاس 
اســتانداردهاى جهانى است و محاســبات الزم در 
خصــوص زلزله در احــداث متــرو انجام شــده و 
ایمن اســت این در حالى اســت که مردم در مواقع

 بــروز زلزلــه احتمالــى، مى توانند در متــرو ایمن 
باشند.

شــهردار اصفهان اشــاره اى هــم به ســال رونق 
تولید داشــت و اظهــار امیــدوارى کــرد تولیدات 
داخلى در بخش هاى مختلف رونق گرفته، تا خودکفا 

شویم.

 کاهش تعداد مشاوران شهردار
نوروزى موفقیت شــهردارى اصفهان در بخش هاى 
مختلف در سال گذشــته را صرفه جویى 20 درصدى 
دانست و گفت: این صرفه جویى 20 درصدى، کیفیت 
را هم افزایش داد و ما سال گذشته هیچکس را اخراج 
نکردیم  و بازنشستگان از شهردارى جدا شدند و این 
امر در پى اســتقامت در برابر فشــارهاى ناروا میسر 

شد.
وى همچنین از کاهش مشــاوران خود در شهردارى 
اصفهان به هفت نفر خبر داد و افزود: در شــهردارى 
هفت معاون دارم که باید هفت مشاور داشته باشم و 
به همین دلیل مشاوران خود را کاهش دادم. البته ما 
مشــاوران جوان داریم که 35 نفر بوده و جزو شوراى 
مشورتى هستند که سازمانى نیستند و حقوق دریافت 

نمى کنند.

شهردارى اصفهان تنها شهردارى کشور است که بودجه اش افزایش یافت
شهردار اصفهان در اولین نشست خبرى سال 1398:

ساسان اکبرزاده

شهردار اصفهان در پاسخ به سئوال «نصف جهان» مبنى بر اینکه بر اساس ابالغیه اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى، آگهى هاى شهردارى هاى استان اصفهان نباید بدون دریافت 
مجوز «م الف» چاپ شود در حالى که روزنامه «اصفهان زیبا» وابسته به شهردارى اصفهان 
به این امر توجهى ندارد و آیا این کار از سوى روزنامه «اصفهان زیبا» خالف است، گفت: تا 
جایى که اطالع دارم یک رأى در دیوان عدالت ادارى صادر شده که البته رأى وحدت رویه 
نیست که جایگزین قانون باشد، اما هیئتى در دیوان عدالت ادارى به صورت تخصصى رأى 
صادر کرده و به استناد آن همه را ملزم کرده آگهى ها را تحت نظارت ارشاد اسالمى ارائه 
کنند که ما این موضوع را قبول نکردیم زیرا استناد رأى به یک مصوبه منسوخه مربوط به 

عهد پهلوى دوم بود.
نوروزى افزود: ما مى توانیم به استناد رأى دوره قاجار هم عمل کنیم اما مصوبه منسوخه 
قابل استناد نیست از این رو به وزیر کشور اســتدالل حقوقى خود را اعالم کردیم مبنى بر 
اینکه تصمیم دیوان عدالت ادارى اشتباه است. ما تشخیص دادیم استدالل رأى صحیح 
ولى استناد آن به یک تصمیم منسوخه، اشتباه، سست و بى بنیان است از این رو نمى توانیم 

آن را اجرایى کنیم.

شهردار اصفهان یادآور شد: در حال حاضر اگر مراجع  ذى صالح، قانونى ابالغ کنند که انجام 
یک تکلیف را به عهده ما گذاشته باشد، موظف به اجرا هستیم اما تاکنون چیزى که الزم 

االجرا باشد به ما ابالغ نشده است.
 نوروزى با تأکید بر اینکه روزنامه اصفهان زیبا در این زمینه تخلفى مرتکب نشده است، گفت: 
به عنوان حقوق دان تأکید مى کنم خالفى نکرده ایم و اگر در آینده اثبات شود که تخلفى 

صورت گرفته پاى آن مى ایستیم.
ایمان حجتى، مدیر روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى اصفهان هم در تکمیل پاسخ 
شهردار به «نصف جهان» گفت: قانون آگهى هاى دولتى شامل دستگاه هاى دولتى بوده و 
شامل شهردارى ها نمى شود. بنابراین اگر الزامات دیگرى ایجاد شود که قانونى باشد ما نیز 

تبعیت خواهیم کرد. 
همچنین بر اساس نامه ارسالى معاون عمرانى استاندار اصفهان به شهردارى هاى استان و 
ابالغ معاونت حقوقى رئیس جمهور در خصوص این اختالف و نیز مصوبه هیئت وزیران که 
در صورت اختالف بین دستگاه ها، نظر معاون حقوقى رئیس جمهور مالك است و معاونت 

حقوقى رئیس جمهور شهردارى ها را مشمول این قانون نمى داند. 

تصمیم دیوان عدالت ادارى اشتباه است
شهردار حقوق دان اصفهان در خصوص واگذارى توزیع آگهى هاى شهردارى به اداره ارشاد تأکید کرد:

مدیر روابط عمومى شهردارى اصفهان: معاونت حقوقى رئیس جمهور شهردارى ها را مشمول این قانون نمى داند

,,

 سعى داریم از 
دیپلماسى شهرى که 
بهترین ابزار براى 
شناسایى شهر به 
دیگر کشورهاست 
استفاده کرده و 
مسائل را حل و 
فصل کنیم و با 
برگزارى هفته 
فرهنگى اصفهان 
در همین راستا گام 
برمى داریم


