
آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شرکت سهامی آب منطقه اصفهان در نظر دارد پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضالب شهرهای نایین و هرند را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
از متقاضیانی که در محدوده تصفیه خانه های مذکور درخواست خرید پساب دارند، دعوت می شود با توجه به مشخصات زیر، پیشنهاد خود را حداکثر ظرف 

مدت 10 روز از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی این شرکت به نحو قابل تصدیق تحویل نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان
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2- تضمین شرکت در مزایده مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
3- تصفیه تکمیلی جهت مصارف غیرصنعتی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

اصفهان پل خواجو، بلوار آیینه خانه، شرکت آب منطقه ای اصفهان، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
تلفن تماس: 36631490-031 فاکس 36611128

م الف: 170432

مهلت ارسال الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصل زمستان 96 

ازطریق سامانه www.TAX gov.ir  یا با ارسال لوح فشرده )CD( تا 

15 اردیبهشت ماه سال جاری می باشد.یادآوری می شود مهلت ارسال 

الکترونیکی فهرست صورت معامالت فصول بهار،تابستان و پاییز 96 نیزتا 15 

اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

 قابل توجه فعاالن اقتصادی
)اشخاص حقیقی و حقوقی(:

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

م الف:171200

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در آستانه روز 
کار و کارگر، در دیدار هزاران نفــر از کارگران و کارآفرینان، اصلی ترین طراحی 
کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اســالمی را »جنگ اقتصادی« دانستند و 
با تاکید بر اینکه تنها راه مقابله با این جنــگ، حمایت از کاالی ایرانی و تکیه بر 
توانایی ها و ظرفیت های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان است، گفتند:  وظیفه 
دولت و مسئوالن، برطرف کردن مشکالت و موانع کارآفرینان و کارگران و افزایش 
ظرفیت تولید واحدهای تولیدی است و وظیفه مردم نیز تصمیم و عزم جدی برای 

خرید کاالی ایرانی است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشــاره به جنگ و ناامنی و خونریزی ناشی از 
حضور آمریکا در منطقه تاکید کردند: آن کسی که باید از منطقه غرب آسیا خارج 
شود، آمریکاست  نه جمهوری اسالمی. همانگونه که چند سال قبل گفتم، دوران 

»بزن، در رو« تمام شده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با گرامیداشت عید بزرگ نیمه شعبان و 
با تاکید بر لزوم مغتنم شمردن ایام پربرکت و معنوی ماه شعبان، گفتند: نیمه 
شعبان مظهر امید به آینده و امید به وعده تخلف ناپذیر الهی برای اصالح نهایی 
جهان و تغییر شرایط ظالمانه کنونی به وسیله حضرت صاحب الزمان )عج( است.

ایشان در ادامه، نیروی انسانی بخش تولید به ویژه کارگران را ثروتی عظیم خواندند 
و افزودند: مهم ترین ویژگی نیروی کار در ایران، این است که هنر، اندیشه، انگیزه 

و خالقیت او از سطح متوسط جهانی باالتر است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به بازدید چند ساعته عصر دیروز خود از نمایشگاه 
محصوالت ایرانی در حسینیه امام خمینی)ره( تاکید کردند: به رغم همه فشارها 
و تحریم ها و همه مشکالتی که مستکبران ایجاد می کنند، تولیدات داخلی که 
در این نمایشگاه عرضه شده بود، برجسته و ممتاز بود. باید در مقابل نیروی کار 
ایرانی سر تعظیم فرود آورد؛ به همین دلیل باید دست هنرمند کارگر ایرانی را که 

یکی از بهترین کارگران دنیاست، بوسید.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: با وجود این برجســتگی و هنرمندی نیروی 
کار ایرانی، متاسفانه عده ای در داخل، حمایت از کاالی ایرانی را یا باور نمی کنند 
و یا به آن عمل نمی کنند. ایشان حمایت از کاالی ایرانی را به معنای حمایت از 
نیروی کار و تولید داخل دانستند و خاطرنشان کردند: این حمایت، همه جانبه و 
بر عهده مسئوالن، همچنین مردم است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گالیه ها 
و مشکالتی که از جانب تولیدکنندگان و کارگران مطرح می شود، گفتند: وظیفه 
دولت و مســئوالن برای حمایت از کاالی ایرانی، برطرف کــردن کامل موانع 
همچون مشکالت بیمه، بانکی، مالیاتی و کمبود نقدینگی است.حضرت آیت ا... 
خامنه ای تاکید کردند: اگر این مشکالت برطرف شوند، دیگر شاهد آن نخواهیم 
بود که کارخانه ای با یک سوم ظرفیت خود کار کند؛  زیرا خالی بودن ظرفیت یک 

کارخانه به معنای بیکاری متراکم در داخل است.
ایشان با تاکید بر اینکه حمایت از کاالی ایرانی، مانع از بیکاری کارگران خواهد 
شد و زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را نیز در بخش های مختلف تولید فراهم 
خواهد کرد، گفتند: وظیفه مردم در حمایت از کاالی ایرانی تصمیم جدی برای 

خرید تولیدات داخلی است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از خرید کاالی خارجی به رغم وجود مشابه با کیفیت 
داخلی، افزودند: چرا عده ای بر خرید کاالی خارجی اصرار دارند؟ این چه بدفهمی 
و مرضی است؟ همه دستگاه های دولتی و مردم باید تصمیم بگیرند که از کاالی 

ایرانی استفاده کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای یکی از نتایج حمایت از کاالی ایرانی را جلوگیری از 

تبعات اجتماعی، امنیتی و اخالقی ناشی از بیکاری دانستند و خاطرنشان کردند: 
حمایت از کاالی ایرانی، یکی از بهترین و موثرترین شیوه های مقابله با طراحی 
اقتصادی دشمنان است؛ زیرا آنان متوجه شده اند که در جنگ سخت و نظامی 

به نتیجه نخواهند رسید.
ایشان افزودند: البته من در چند سال قبل و در زمان رییس جمهور دیگر آمریکا 
که همانند رییس جمهور فعلی بداخالق و هجوگو بود، گفتم که دوران »بزن در 
رو« گذشته است و می دانند که اگر وارد درگیری نظامی با ایران شوند، چند برابر 

ضربه خواهند خورد.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: آنها اکنون تمرکز خود را بر جنگ 
اقتصادی و جنگ فرهنگی گذاشته اند و اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری 

اسالمی، وزارت خزانه داری آمریکاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه راه مقابله با جنگ اقتصادی، تکیه بر 
توانایی ها و ظرفیت های داخلی است، گفتند: من معتقد به قطع ارتباط با دنیا 

نیستم اما تکیه به بیرون مرزها نیز غلط اندر غلط است.
ایشان افزودند: ما حتما باید با هوشیاری، زرنگی و جدیت با دنیا ارتباط داشته 
باشیم اما این را هم بدانیم که دنیا فقط آمریکا و چند کشور اروپایی نیست؛ دنیا 

بزرگ است و باید با کشورهای مختلف ارتباط داشت.
ایشان تاکید کردند: ارتباط با دنیا به معنای چشم دوختن به عنصر خارجی نیست 

بلکه باید به نیروی داخلی چشم دوخت.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: اگر مردم ببینند که مسئوالن اصرار 
دارند مشکالت را با تکیه بر ظرفیت های داخلی حل کنند، مشکالت و سختی ها 
را نیز تحمل خواهند کرد؛ بنابراین مسئوالن توجه داشته باشند که نباید به خارج 
تکیه کرد. حضرت آیت ا... خامنه ای یکی دیگر از شیوه های آمریکا برای مقابله 
با نظام آزادیخواه و مستقل جمهوری اسالمی ایران را تحریک برخی دولت های 
کم فهم منطقه و ایجاد اختالف و درگیری در درون منطقه دانســتند و گفتند: 
آمریکایی ها تالش دارند با تحریک سعودی ها و برخی کشورهای منطقه، آنها را 
در مقابل جمهوری اسالمی قرار دهند اما اگر آنان عقل داشته باشند، نباید فریب 

آمریکا را بخورند.
ایشان با تاکید بر اینکه آمریکایی ها می خواهند هزینه مقابله با نظام جمهوری 
اسالمی و ملت مقتدر ایران را خودشــان متحمل نشوند و آن را به دوش برخی 
دولت های منطقه بیندازند، افزودند: برخی کشــورهای منطقــه بدانند، اگر با 

جمهوری اسالمی ایران روبه رو شوند، قطعا ضربه و شکست می خورند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ناامنی و جنگ و درگیری ناشی از حضور آمریکا در 
منطقه غرب آسیا تاکید کردند: به همین دلیل باید پای آمریکایی ها از این منطقه 

قطع شود و باید از منطقه غرب آسیا بیرون بروند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه آن کسی که باید از منطقه بیرون برود، 
آمریکاست نه جمهوری اســالمی ایران، افزودند: ما اهل اینجا هستیم و خلیج 
فارس و غرب آسیا، خانه ماست اما شما، بیگانه و به دنبال اهداف خباثت آمیز و 

ایجاد فتنه هستید.
ایشان تاکید کردند: بدانید، آمریکا و برخی کشــورها نظیر آن، پای شان از این 

منطقه قطع خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی ســخنان خود به موضوع واردات بی رویه 
و همچنین قاچــاق کاال اشــاره کردند و گفتند: شــکایت و گله بســیاری از 
تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران و کارگران همین دو موضوع است که دولت، 

باید با این مقوله مقابله کند.

رهبرانقالب در دیدار کارگران و کارآفرینان :

 اگر وارد درگیری نظامی با ایران شوند، چند برابر ضربه خواهند خورد

تو دلم یه دنیا حرفه که میخوام بگم براتون...
زینب ذاکر

بچه که بودیم، نیمه شــعبان کــه از راه 
می رســید، تو شــهر ولوله می شــد. از 
مدت ها قبــل،  دیگ های نــذری بود که 
ســر هر چهارراه به چشم می خورد. 
صندوق هایــی کــه پر می شــد از 
کمک های مردمی بــرای تهیه لوازم 
آش نذری روز نیمه شعبان. هرچه به 
بزرگ ترین  آیین مذهبی بچه شیعه ها 
نزدیک تر می شدیم، شــور و شوق 
مردم هم بیشتر می شد. جوان ها با هر 
تیپ و قیافه و هر مرام و مسلکی که 
داشتند، آستین ها را باال می زدند تا 
ریسه ببندند و تزیین کنند و 
چای و شربت بدهند. 
بوی عود و 

اسپند از چندروز قبل به مشام می رسید. 
باحجاب، بی حجاب و بدحجاب نداشتیم. 
همه می آمدند. در میدان معروف شــهر، 
دختران و زنان جمع می شــدند و سبزی 
آش نذری نیمه شــعبان پاک می کردند. 
حزب الهی و غیرحزب الهی هم نداشتیم. 
با ریش و بی ریش همه در یک خاک ریشه 
داشتیم. خاکی که ریشــه اش را با محبت 
محمد و آل محمد گره زده اند و ما خانه زاد 
این خانواده و خاندانیم از ازل تا به ابد. دیگر 
کسی سنگربندی نمی کرد. برای امام غایب 
از نظِر همیشه حاضر، اشارتی کافی بود تا 
با سر بدوی و هرکاری از دستت برمی آید 
انجام دهی به امید روزی که برگردد و انتقام 
ارباب بی سر را بگیرد. یادش بخیر...کوچه 
ها را از ابتدا تــا انتها به ردیف چراغانی می 
کردند و هرچندمتر یک میز می گذاشتند و 
 بساط شربت، شیرینی و بستنی به راه بود.

 بچه های محل از مدت ها قبل مقدمات را 
فراهم کرده بودند. شــب نیمه شعبان که 
می شد، همه محل می ریختند توی کوچه. 
صــدای »حاج محمــود« می آمد. »حاج 
محمدرضا طاهری«، »سعید حدادیان« 
و »میردامــاد« ... مداحــی مناجات گونه 
معروف میرداماد یادش بخیر» تو دلم یه 
دنیا حرفه که می خوام بگم براتون، تو بگو به 
من کجایی، تا ببوسم خاک پاتون. آقا جون 
دلم گرفته، مثل آســمون پاییز. می دونم 

مرغ دل من، دوباره کرده هواتون«
شب جشن و شادی بود اما بغضی چنگ 
می انداخــت ته گلوی مــان وقتی زیارت 
»آل یاسین« با صدای فوق العاده »فرهمند« 
را می شنیدیم. به خصوص وقتی می رسید 
به فراز »السالم علیک حین تقوم ... السالم 
علیک حین تقعــد...« و ما دل مان خوش 
می شد به مستحبی که جوابش واجب است. 
مایی که از های و هوی این شهر خسته 

شده ایم و یک پا در بهشت و یک پا در جهنم 
مانده ایم و دل مان امان دست های نجیب 

آقا را می خواهد. 
بزرگ شده ایم. غم و غصه هایمان هم بزرگ 
شده اند. خیلی چیزها تغییر کرده اما یک 
چیز عوض نشده : »آقا هنوز نیامده است.« 
و این غیبت چقدر دارد طوالنی می شود. 
چقدر هجم دلتنگی هــا امان مان را بریده 
هرچند میان این همه دغدغه و مشــغله 
خیلی وقت ها فراموشــش می کنیم و باز 
کم که می آوریم، دل مان خوش اســت در 
قنوت های شــبانه اش دعای مان می کند. 

هوای ما را دارد یادگار حضرت مادر... .
حاال هنوز هم نیمه شعبان که از راه می رسد، 
در شهر شوری عجیب برپا می شود. شاید 
حال و هوای نیمه شــعبان دهه 90 مثل 
دهه های قبل تر نیست، اما این شهر هنوز 
هم به هم می ریزد از هجوم عشــق وقتی 
پای »مهدی صاحب الزمان)عــج(« درمیان 

باشد. این شهر و کشور نه دیروز و امروز که 
تا همیشه چشم به  راه مردی است از قبیله 
خورشید و از نسل علی)ع( که روزی باالخره 
می آید و درمان تمام دردهای مان می شود.  
ما مثل کودک های فراری هستیم که پدر 
خود را از یاد برده ایم، امــا بازهم دل مان 
که می گیرد، غم که هجــوم می آورد، این 
همه داغ، مصیبت و بال که در سراسر دنیا 
می بینیم، رو به سمت تمام جهان می کنیم 
و صدایش می زنیم . نمی دانیم کجاست؟ 
کربال ، نجف، مکه یا مدینه؟ شاید هم مشهد 
یا نــه ... چقدر و چندبــار او را دیده ایم، از 
کنارمان گذشته و نشاختیمش و یک عمر 

گفتیم کجایی؟ 
فراموشکار شــده ایم آقا و بی وفا! اما جان 
جهان مان شمایی و تنها امید مایی در این 
روزگار واپس زده غربت گرفته که شــیعه 
بدجور غریب شده است. بیا که خسته ایم 
. بیا که منتظریم. بیا که ما فقط با شما آرام 

می گیریــم. یک دل ســیر گریه و 
دلتنگی را بدهکاریم به چشم ها و 

دل هایی که عمریست منتظرند.
خورشــید خانواده زهــرا! ای 

آخرین مسافر دنیا! خودت 
بخواه که این انتظار ســر 
برســد، دعــای این همه 
چشم انتظار کافی نیست. 
می دانــم! مــا خــط تمام 

نامه هامان کوفی است! ولی 
شــما بیا و این »حر«های 
ســرافکنده ات را ببخش. 
آقــا بیــا ... دل مــان 
برای تان تنگ شده ... 

تولدتان مــبـارک 
عزیزترین آقای 

دنیا
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  قبل از آن هم پیر و مرادش)!(محمود احمدی نژاد در 
زمانى که نامزد انتخابات شد و فیلم ســه یار بهاری را 
منتشر کرد، در پایان آن اشــاره کرده بود: »در این طور 
مسیرها همیشه باید یک نفر شهید شود.« و حاال انگار 
قرعه به نام »حمید بقایى« افتاده اســت. از »مشایى« 
که این روزها با سعید مرتضوی و بابک زنجانى هم بند 
است، فعال خبری نیست و احمدی نژاد هم سکوت کرده 
و هرازگاهى در امامزاده ها و مساجد تهران و شهرهای 
همجوار ســخنرانى کرده و تهدیدی جدید علیه ارکان 
نظام رو مى کند.رییس جمهور سابق آن قدر شور را از مزه 
برد که بست نشینى هایش در حرم حضرت عبدالعظیم 
و امامزاده صالح با واکنش های تندی روبه رو شــد و در 
نهایت تولیت امامزاده صالح اعالم کرد که دیگر او را به 

این مکان مقدس راه نخواهند داد. 
این روزها دیگر کسى نیســت که حکم دادگاه را مقابل 
سفارتخانه انگلیس آتش بزند. رییس جمهور سابق هم 
مقابل زندان و بیمارســتان تجمع نمى کند و تهدید به 
افشاگری در صورت آسیب رسیدن به یکى از یاران بهاری 
اش که »خط قرمز« او هم حساب مى شد، نمى کند. در 
چنین شرایطى خبر مى رسد حال »حمید بقایى« خوب 
نیست. برخى کانال های تلگرامى از جمله »آمدنیوز« با 
آب و تاب اخبار مربوط به او را منتشر کرده و تهدیدهای 
احمدی نژاد مبنى براینکه هربالیى سر بقایى بیاید، خون 
او پای مسئوالن و سران نظام است را بازتاب مى دهند. 
در این شبکه ها از حال بد بقایى مى نویسند و حتى در 

روزهای اخیر خبر دادند که »مرده است« .
 بقایى ۲۲ اسفندماه سال گذشــته برای اجرای حکم 
صادره از جمله ۱۵ ســال حبس و چهل و سه میلیارد 
تومان جزای نقدی بازداشــت و به زندان منتقل شــد. 
هرچند خودش معتقد اســت که در پرونده او دخل و 
تصرف شده و کامال بى گناه اســت.  از زمان انتقالش به 

زندان هم اقدام به اعتصاب غذای اعتراضى کرده است. 
اعتصابى که بنا به ادعای سایت های نزدیک به احمدی 
نژاد از ۸ فروردین ماه به اعتصاب خشــک تبدیل شده 
اســت. کانال تلگرامى دولت بهار که شــنیده مى شود 
سردبیر آن چندروز قبل بازداشت شده است، چندی قبل 
نوشت: »خبرهای دریافتى حاکى از آن است که پزشکان 
معتمد سازمان پزشکى قانونى با مراجعه به زندان اوین 
و معاینه آقای حمید بقایى، آسیب دیدگى شدید کلیه 
های وی را مورد تایید قرار داده و خواســتار انتقال او به 
بیمارستانى مجهز در خارج از زندان شده اند.« شنیده ها 
حکایت از آن دارد که یارغار احمدی نژاد از خوردن آب 
هم امتناع کرده و حتى توصیه رییس جمهور سابق برای 
شکســتن اعتصاب عذا هم در او کارگر نیفتاده و بقایى 
عزم خود را برای رســیدن به هدفى که از آن سخن مى 

گفت)شهادت( جزم کرده است! 
در این اثنا چندباری هم خبر انتقال بقایى به بیمارستان 
شنیده شده است. اولین بار ۱۱ فروردین بود که کانال 
های نزدیک به محمود احمدی نژاد اعالم کردند حمید 
بقایى به علــت وخامت حالش به بیمارســتان منتقل 
شده. همان زمان محمود احمدی نژاد در پیامى با اشاره 
به اعتصاب غذای بقایى و انتقال او به بیمارســتان ابراز 
امیدواری کرد که به او »آســیب جدی وارد نشده باشد 
و خودکامــگان عبرت الزم را گرفته باشــند.« او تاکید 
کرد که حمید بقایى با اعتصاب غذا »به استقبال« مرگ 
رفته »تا جان شیرینش را سند پاکى خود و اعتراض به 
ظلم بزرگ دستگاه قضائى قرار دهد.« رییس دولت بهار 
از هواداران خود خواست که برای آزادی حمید بقایى و 
اسفندیار رحیم مشایى »روزانه هزار صلوات« بفرستند.  
احمدی نژاد که ششــم فروردین ماه هم در اعتراض به 
حکم صادرشده برای بقایى و با اشاره به اعتصاب غذای 
معاون خود در دولت بهار)!( در نامه ای به رهبر انقالب از 

ایشان خواسته بود که »با دستوری قاطع از بروز فاجعه ای 
بزرگ و خسارات جبران ناپذیر جلوگیری« کند، پس از 
بى جواب ماندن تمامى تالش هایش، به بست نشینى 
در امامزاده صالح روی آورد که با حاشــیه های زیادی  
همراه بود و درنهایت به جلوگیری از ادامه حضور رییس 
جمهور سابق در این مکان منجرشد.  عزت ا... ضرغامى، 
رییس اسبق صداوسیما و از چهره های اصولگرا شاید تنها 
اصولگرایى است که هنوز هم به بازگشت احمدی نژاد 
امید دارد و نسبت به سایر اصولگرایان مواضع مهربانانه 
 و نرم تری نســبت به رییس جمهور ســابق کشورمان 
مى گیرد. ضرغامى در روزهایى که خبر از وخامت حال 
بقایى از زندان اوین مخابره مى شــد، در توئیتر خود از 
محمود احمدی نژاد خواســته بود کــه از حمید بقایى 
بخواهد تا به اعتصاب غذایش پایان دهد. او نوشــته بود 
که »صبر و گذر زمان، موثرترین کلید برای بازشــدن 

قفل هاست«.
حسن قدیری ابیانه از دیگر فعاالن و چهره های سیاسى 
اصولگرا اما نظر جالبى دراین باره دارد. او بقایى را فردی 
به شدت »دروغگو« و »بى ریشه« مى داند و معتقد است 
جسد بى جان بقایى، بیشــتر از بقایى زنده ولى رسوا و 

بى آبرو به درد معرکه گیری های احمدی نژاد مى خورد.
 در هرحال شــنیده مى شــود بقایى حال خوبى ندارد. 
مى گویند به شدت نحیف و الغر شــده و کلیه هایش 

مشکل جدی پیدا کرده و حتى شکل و فرم 
ظاهری صورت او هم تغییر کرده و 

دندان هایش ریخته است و ... این 
را کانال ها و سایت های نزدیک 
به دولت بهار مــى گویند و مى 

نویسند و در بوق و کرنا مى کنند. 
کسانى که معاون رییس جمهور 
سابق را در بیمارســتان دیده اند 

البته بر این گفته ها و شنیده ها صحه 
مى گذارند. چندروز 
قبل برخى از صفحات 

در شبکه های مجازی 
خبــر از فوت 

بقایــى 

داده بودند. براســاس اعالم این منابع غیررسمى بقایى 
به کما رفته و به همین دلیل فوت کرده است.»فارس« 
اما نوشــت که با پیگیری های خبرنگار این خبرگزاری 
مشخص شد خبر کذب است و بقایى زنده است و مرگ 

این فرد تابید نمى شود.
مصطفى محبى، مدیرکل زندان های استان تهران هم 
با رد این خبرگفت: محکوم علیه »حمید بقایى« تحت 
مراقبت پزشکى قرار دارد و طى روزهای اخیر تغییری در 
وضعیت ایشان پدیده نیامده است.کما فى السابق اجرای 

حکم محکومیت نامبرده در حال اجراست.
بهاری ها مى گویند دادگاه بقایى باید علنى برگزار شود .

ســخنگوی دســتگاه قضا پیش از این تاکید کرده بود 
با »الت بــازی« چیزی عوض نمى شــود و قوه قضائیه 
تحت تاثیر اقدامات رییس جمهور سابق و یارانش قرار 
نمى گیرد. در مقابــل ، بقایى هم آقای ســخنگو را به 
دروغگویى متهم کرده است. تک و پاتک های مسئوالن 
قضائى و احمدی نژاد همچنان ادامه دارد و البته از شدت 
آن کاسته شده است. باید منتظر ماند و دید پرونده بقایى 
به کجا ختم مى شــود. یاران بهاری اش مى گویند که 
بقای بقایى این روزها به مویى بند شده است. او هم بند 
مرتضوی و زنجانى و مشایى است. آدم هایى که هرکدام 
قصه خود را دارند و همگى هم به اتهامات مختلف از جمله 
»مالى« و »امنیتى« در زندان هستند و از قضا همگى هم 
یک جــوری به دولتى 
که رییس آن مى گفت 
»پاکدســت تریــن« 
دولت اســت، ربط 

پیدا مى کنند!

پوتین به اسراییل هشدار داد
الدیار چاپ بیروت نوشت: پس از آنکه اسراییل 
تهدید به هدف قرار دادن ســامانه دفاع هوایى 
اس 300 روسیه کرد که پوتین از فروش آن به 
سوریه خبر داده؛اما تصمیم نهایى اش در این 

باره را اعالم نکرده بود.
این روزنامه در ادامه به نقل از منابع خود نوشت: 
پوتین گفت در صورتى که اسراییل اشتباه کند 
و اقدام به ســاقط کردن اس 300 سوریه کند، 
گزینه جایگزین، واگذاری دو سامانه اس 400 
و اس ۵00 روســیه به سوریه اســت و با توجه 
به اینکه این کار تحت نظارت مســتقیم ارتش 
روسیه صورت مى گیرد، هر حمله اسراییل به 
ســامانه های مذکور به معنای حمله به ارتش 

روسیه است.

 بلندگو های مرزی با 
کره شمالی جمع آوری می شود

تنها 4 روز بعد از برگزاری اجالس سران دو کره و 
امضای بیانیه صلح »پانمونجوم« میان دو کشور، 
کره جنوبــى اعالم کرد که تمــام بلندگوهای 
تبلیغاتى نصب شــده در نوار مرزی با همسایه 
شمالى خود را جمع آوری مى کند. به گزارش 
ایرنا؛ کــره جنوبى از ســال ۱963 تا کنون در 
۱۱ نقطه از مرز خود با کره شمالى بلندگوهای 
تبلیغاتى نصب کرده اســت که در مواقع تنش 
میان دو کشــور از این ابزار برای اطالع رسانى 
علیه دولت و حکومت کره شــمالى اســتفاده 

مى کند.

 بن سلمان: یا مذاکره 
یا سکوت!

روزنامه معاریو اسراییل، جزئیات دیدار محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربســتان با نمایندگان 
سازمان های یهودی طى سفر اخیرش به آمریکا 
را فاش کرد. وی در این دیدار گفته بود: مسئله 
فلســطین اولویت اصلى برای دولت عربستان 
نیست و مسائل بااهمیت تری مثل ایران وجود 
دارند. بن ســلمان بر لزوم حل و فصل و توافق 
میان اسراییل و فلســطین قبل از عادی سازی 
روابط میان ریــاض و تل آویو تاکیــد کرد. بن 
سلمان در این دیدار گفته بود: رهبری فلسطین 
از 40 ســال پیش تاکنون فرصت ها را از دست 

داده و با تمامى پیشنهادات مخالفت مى کند. 
فلسطینى ها باید پیشنهاداتى را که به آنها ارائه 
مى شود قبول کنند و به میز مذاکرات بازگردند 

یا ساکت باشند و دست از شکایت بردارند.

معمای بقای بقایی!

»پایم که به زندان برسد اعتصاب غذای کامل می کنم تا به شهادت برسم.« این را یکی از اضالع مثلث 
بهاری گفت! وقتی هنوز حکم اعالم نشده بود و گویا می دانست قرار است به زودی بهاریه هایش را 

در اوین بنویسد و بخواند!

تلویزیون عربستان خبر داد:
حمله موشکی به مقر نیروهای 

ایرانی در سوریه
به گزارش ایســنا؛ مقامــات گروه های مخالف 
سوری گفته اند که ۱۸ ایرانى در حمله یکشنبه 
شب اســرائیل به شــهرهای حماه و حلب در 
میان ۲6 نفری که در نتیجه این حمله کشــته 
شــده اند، جان خود را از دســت دادند که یک 
فرمانده سپاه نیز در میان آنها بوده است. شایعه 
شهادت این تعداد ایرانى در حمله یکشنبه شب 
رژیم صهیونیستى از سوی منابع محلى مخالف 
منتشر شد. یک منبع آگاه در نیروهای مسلح، 
اما خبرسازی برخى رسانه های خارجى مبنى 
بر حمله به شماری از نیروهای مستشار ایرانى 

در حماه سوریه را تکذیب کرد.

ناتوان از مقابله با ایران هستیم
»ایهود اولمرت« نخســت وزیر ســابق رژیم 
صهیونیســتى با اذعان به اینکه این رژیم توان 
حمله و مقابله با ایران را ندارد، در مورد طرح های 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا و اصرار 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستى 
برای »لغو یا اصالح« توافق هســته ای گفت:با 
این دو نفرموافق نیستم. اولمرت در کنفرانس 
ساالنه روزنامه صهیونیستى جروزالم پست در 
نیویورک گفت: فکر نمى کنم که حق با ترامپ 
باشد. اگر جایگزین دیگری وجود دارد، پس آن 
را تغییر دهید؛ اما اگر جایگزینى ندارید، برای 
تغییر این توافق نامه عجله نکنید. جروزالم پست 
در نیویورک به نقل از اولمرت نوشت : تصمیم 
گرفتم که به تاسیســات هسته ای ایران حمله 
نکنم زیرا این اقدام برنامه هسته ای ایران را فقط 

دو سال عقب مى انداخت.

پیشنهاد ابطحی به روحانی: 
 به جای گالیه 

 کابینه را ترمیم کنید
محمدعلــى ابطحى در کانــال تلگرامى اش 
نوشــت: »آقای روحانى به جای گالیه های 
علنى از وزرایش، باید هرچه سریع تر کابینه اش 
را ترمیم کند. همان که رهبران اصالح طلب از 
ابتدا در مورد این چینش کابینه ابراز نگرانى 
مى کردند؛ البته اگر ترمیم به دالیل گوناگون به 
حذف اقلیت معتقد به شعارهای روحانى منجر 
نشود. روحانى در سه سال آینده به کابینه ای 
نیاز دارد که حامى شعارهای او در ایام انتخابات 
باشند؛ البته اگر خودش به آن شعارهای رای 

آور باور دارد.
موج کم نظیر نا امیدی در جامعه با عمل هایى 
که متناسب با شعارهای اقتصادی و سیاسى 
باشد کم رنگ مى شود. نه با گالیه و سخنرانى. 
به ضرب المثل های ایرانى اعتماد کنیم: جلوی 

ضرر را از هرکجا که بگیریم سود است«.

 معاون احمدی نژاد: 
من که نامی نیاوردم!

روح ا... احمدزاده کرمانــى، معاون احمدی 
نژاد و رییس ســازمان میــراث فرهنگى در 
دولت دهم، با انتشــار مطلــب کوتاهى در 
کانال تلگرامى خود نوشت: در ماجرای پست 
پیشین، من صحبت از مشــایى نکردم ولى 
طرفداران پروپاقرص زدن »مشایى« ! چنان 
رسانه هایشــان با نوع خاص و جهت دار به 
منکوب کردن مشــایى برخواسته اند  که دم 
خروس مشایى ستیزان از زیر خروارها روزنامه 
و ســایت و کانال اصالح طلب تلگرامى و ... 
بیرون زده است !چرا وقتى صحبت از ارتداد 
شد، ذهن همه تان از اصالحیون تا انحرافیون 
و اعتدالیون ســراغ این بنده خدا رفت ؟چرا 
سراغ مثال »ع.ج« یا »ث.ه« یا حتى »ع.ش« 

یا »م.ت« یا »ح.خ« نرفت ؟

سردار سید کمال هادیانفر  
رییس پلیس فتای ناجا:

ناجا

علــى مطهــری در گفــت و گویى به مناســبت 
فرارسیدن سالروز شهادت شــهید مطهری گفت: 
معنــاي اســتقالل حوزه هاي علمیه این نیســت 
که لزوما جلوي حکومت بایســتند. منظور ایفاي 
نقش نظارتي آنها بر دولت هاســت؛ همان نقشــي 
که بــراي ولي فقیــه نیــز وجــود دارد. چنان که 
والیت فقیه هم والیت شــخص نیست بلکه والیت 
 مکتــب، ایدئولوژي و در واقع والیت اســالم و فقه

 است. 
نایــب رییس مجلــس ادامــه داد:اگــر در جایي 
نقطه ضعفــي یا انحرافي دیده شــود، همه وظیفه 
دارند تذکــر بدهنــد و در این میــان البته نقش 
روحانیت و حوزه هــاي علمیه اهمیت بیشــتري 
دارد. بنابرایــن معناي والیت فقیه سرســپردگي 
جامعه و اقشار مختلف آن نیســت و نباید این طور 
 باشــد که اگر انحرافي مشــهود بود همه سکوت 
کنند.  شهید مطهري در کتاب »ده گفتار« مي گوید 
حتي تقلید جاهل از عالم به معني سرســپردگي 

نیست و هیچگاه عقل تعطیل نمي شود.

معنای والیت فقیه 
سرسپردگی جامعه نیست

مطهری:

دیدگاه

کافه سیاست

فضای مجازی

عکس  روز 

اردوغان در کنار ابراهیم تاتلیس 
در جریان سخنرانی انتخاباتی 

در شهر ازمیر ترکیه
اردوغان، نامزد ریاســت جمهــوری و ابراهیم 

تاتلیس، نامزد مجلس در انتخابات ترکیه

معمای بقای بقایی!

پیشنهاد سردبیر:

رییس پلیــس فتای ناجــا، جزئیاتى از عدم 
همکاری تلگرام در ماجرای شناسایى عامالن 
حمالت تروریســتى به مجلس و حرم مطهر 

امام خمینى )ره( را تشریح کرد.
سردار سید کمال هادیانفر  با اشاره به مجازات 
و دادگاه های ۲4 نفری که اقدام به پوشــش 
تروریســت ها در حمله به مجلس شــورای 
اسالمى و حرم مطهر امام خمینى )ره( کردند، 
گفت: این افراد که در حال محاکمه هستند 
تمام ارتباطــات، آموزش ها، شــکل گیری 
ارتباطات و تسهیل کننده هایشان در فضای 
تلگرام بود. متاسفانه مدیر تلگرام هیچ کمکى 

در این زمینه به ما نکرد.
هادیانفر درباره اینکه آیا پاول دوروف نسبت به 
اعالم مشخصات تروریست ها به پلیس ایران 
اقدامى کرده یا خیر؟ گفت: هیچ همکاری با 

ما نشد.

 تلگرام به ما اطالعات 
نداد

سردار سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه: 

سپاه

بهرام قاسمى، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به اظهارات ضدایرانى پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در کنفرانس خبری با وزیر خارجه عربستان سعودی 
در ریاض گفت: آن چه که وزیر امور خارجه آمریکا به 
عنوان شراکت این کشور با عربستان از آن نام مى برد، 
شراکتى در جهت بى ثبات سازی، جنگ و تقویت هر 
چه بیشتر رقابت های تسلیحاتى و افراط گرایى مبتنى 
بر ماجراجویى های برخى ازسیاستمداران بى تجربه 
و جنگ افروز عربستان سعودی بوده که تاکنون نیز 
آثار و نتایج مخربى همچون تداوم خشونت، خصومت 
و بى اعتمادی بین کشــورهای منطقه، بحران های 
فرسایشى، ناامنى و بى ثباتى در منطقه به دنبال داشته 
و مادامى که این شراکت نامقدس توسعه طلب وجود 
داشته باشد، ملت های منطقه به سختى طعم امنیت، 
آرامش و توسعه انسانى و اقتصادی را خواهند چشید. 
وزیران خارجه آمریکا و عربستان با نگاهى به وضعیت 
اسفبار انسانى در یمن و افراط گرایى و تروریسم در 
منطقه، معنا و نتیجه مشــارکت ادعایى دو کشور را 

درخواهند یافت.

بحران یمن نتیجه مشارکت 
آمریکا و عربستان است

سخنگوی وزارت خارجه:

سیاست خارجه

جانشین فرمانده کل ســپاه گفت: موشک ها 
ســرمایه های دفاعى و عناصــر اصلى قدرت 
بازدارندگى ما هســتند و ما هرگز نمى توانیم 
بپذیریم که خودمان را از توانمندی بازدارنده 

خلع سالح کنیم.
سردار حسین ســالمى با اشاره به سفر مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی 
و ادعاهای وی علیه جمهوری اســالمى ایران 
اظهار داشــت: آمریکایى ها یک راهبردی را 
در منطقه غرب آســیا و خلیج فــارس دارند 
و آن، ایجــاد معمای امنیــت و موازنه قدرت 
است. جانشــین فرمانده کل ســپاه در ادامه 
 گفت: ما نه تنها هرگز اشاعه دهنده تروریست 
نبــوده ایم بلکه همــواره بــا آن مقابله کرده 
ایم. هرگز هیچ کشــوری را تهدیــد نکرده و 
 به حاکمیت ارضــى همه کشــورها احترام

 گذاشته ایم.

موشک سرمایه دفاعی 
ماست

ویژه

بین الملل

روزنامه کیهان نوشــت:چه اتفاقى افتاده که عده ای در 
کشور، فقط و فقط منتظرند تا یک نفر به جرم جاسوسى 
برای بیگانه، همکاری با دشمن و عناوین مشابه بازداشت 
شود تا بوق و کوس به دست بگیرند و در رثای آزادی ناله 
کنند! فالن هنرپیشه سینما و تلویزیون که به اقرار خودش 

،بیش از ۵ سال است حتى یک کتاب نخوانده واز تلفظ یک نام ساده عاجز است،ناگهان کارشناس امنیتى 
مى شود! فالن ورزشکار،فالن مجری و ده ها نمونه دیگر هر اقدام دستگاه های امنیتى و اطالعاتى یا دستگاه 
قضایى را تخطئه مى کنند و بذر رعب در دل مردم مى کارند! راستى این همه آدم مطلع از همه امور داریم؟! 
آدم هایى که توانایى دارند تنها چند لحظه پس از انتشار خبر دستگیری یک شخص مرتبط با بیگانه،تشخیص 
بدهند که او بى گناه است؟!  کار وقتى بدتر مى شود که برخى نمایندگان مجلس هم ژست های فضای مجازی 

را به ادای وظیفه نمایندگى ترجیح دهند!

روزنامه جمهوری اسالمى نوشــت: این روزها گروه سیاسى 
اطالعاتى آمریکا ســرگرم آخرین تالش ها برای جمع بندی 
دیدگاه نهایى ترامپ در مورد برجام است. مطابق گزارش ها، 
تا اینجای قضیه با اختالف نظر جدی حتى در میان اطرافیان 
ترامپ به راهکار مناسبى منجر نشــده است. به عبارت بهتر 

آمریکای ترامپ در برابر ایستادگى و استحکام نظر ایران در قبال برجام دچار سردرگمى و انفعال شده است. در این 
میان، طرف های اروپایى درصدد بر آمده اند با هدف تالش برای حفظ برجام، با برخى محورهای چانه زنى ترامپ علیه 
ایران هم صدا شوند تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم نظر ترامپ تا سرحد ممکن فرصتى برای عملیاتى شدن پیدا 

کند. همین تردید اروپا برای هم نوایى کامل با آمریکا هم در سال های اخیر مسابقه بوده است.
آنها که با هر دلیل و توجیه و انگیزه ای سعى دارند مقابله ای با دولت و دستگاه دیپلماسى کشور را سازماندهى کنند، 

اگر نمى دانند بدانند که دقیقا همکار ترامپ و جان بولتون و نیکى هیلى از کار در آمده اند. 

ستون پنجم های خودی به روایت 
»کیهان«:

 این همه آدم مطلع
 از امور داشتیم؟

 انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی
 از مخالفان برجام:

همکار هیلی و بولتون 
شده اید!

   از معاون رییس جمهور سابق چه خبر؟   

سمیه پارسا 

بازدید دو و نیم ساعته از نمایشگاه کاالی ایرانی؛
دستورات مهم رهبری برای 
رفع مشکالت تولید کنندگان 

رهبر انقالب اســالمى با تقدیر از تولیدکنندگان 
ایرانى و تحســین کیفیت محصوالت موجود در 
نمایشــگاه، بر لزوم جلوگیری از واردات بى رویه و 
مبارزه با قاچاق تاکید و دستوراتى برای پیگیری و 

حل مشکالت تولیدکنندگان صادر کردند.
رهبر معظم انقالب اســالمى عصر یکشــنبه به 
مدت دو ساعت و نیم از نمایشگاه کاالی ایرانى در 

حسینیه امام خمینى)ره( بازدید کردند.
در این بازدید که ربیعى وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى نیز حضور داشــت، حضــرت آیت ا... 
خامنه ای از ۷۷ غرفه تولیدات ایرانى در بخش های 
مختلف از جمله لوازم خانگى، نوشت افزار، پوشاک 
و منسوجات، مواد غذایى، دارو و تجهیزات پزشکى، 
لوازم آرایشى و بهداشتى، وســایل کودک، لوازم 
خودرو و وسایل صنعتى و ساختمانى دیدن کردند 
و از نزدیک در جریان ظرفیت ها و توانمندی های 
تولیدکنندگان، مســائل و دغدغه های آنان و نیز 
میزان استقبال مردم از کاالهای ایرانى قرار گرفتند. 
مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان، واردات بى رویه 
و قاچاق بود و درخواســت ها و پیشنهادهایى در 
خصوص اصالح قوانین و حــذف موانع در بخش 
تولید، تقویت حمایت مالى از واحدهای تولیدی و 
کمک به تبلیغ و معرفى کاالی ایرانى بیان کردند. 
رهبر انقالب اسالمى نیز با تقدیر از تولیدکنندگان 
ایرانى و تحســین کیفیت محصوالت موجود در 
نمایشــگاه، بر لزوم جلوگیری از واردات بى رویه و 
مبارزه با قاچاق تاکید و دستوراتى برای پیگیری و 
حل مشکالت تولیدکنندگان صادر کردند. ایشان 
از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى خواستند حل 
مشکالت منعکس شــده در این بازدید را به طور 

جدی در دولت دنبال کند.
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 نام بانک جدید مشخص شد
مالیاتپیشنهاد سردبیر:

ماليات بر ارزش افزوده 
جايگزيني مناسب براي 

درآمدهاي نفتي
براساس قانون بودجه و برنامه سند چشم انداز 
۲۰ ساله کشور، درآمدهاي مالياتي بايد به نوعي 
جايگزين درآمدهاي نفتــي که زماني به پايان 
خواهد رسيد، شــود. به عبارت ديگر، مطابق 
سند چشم انداز ۲۰ ساله کشــور، دولت بايد تا 
پايان برنامه پنجم توسعه قادر باشد هزينه هاي 
جاري خود را به طور عمده از درآمدهاي مالياتي 
تامين کرده، از اتکاي اين بخش به درآمدهاي 
نفتي بکاهــد. ماليات در کشــورهاي مختلف 
دنيا، بخش عمــده اي از هزينه هــاي عمومي 
را تشــکيل مي دهد، به نحوي که در برخي از 
کشورها بخش عمده ای از هزينه هاي عمومي 
مورد نياز دولت از طريق ماليات تامين مي شود؛ 
اما اين رقم در ايران حتي با تالش هاي بســيار 
زياد دولت با رقم هاي مرسوم دنيا فاصله دارد. 
به اعتقاد بســياري از کارشناســان اقتصادي، 
اجراي صحيح قانون ماليــات بر ارزش افزوده 
در چارچوب يک برنامــه  کالن اقتصادي و به 
دور از بخشي نگري، ســبب برقراري عدالت در 
پرداخت ماليات وتامين بخشــي از هزينه هاي 
دولت مي شود. ماليات بر ارزش افزوده، از انواع 
ماليات غيرمستقيم محســوب مي شود که بر 
مصرف وضع مي گردد. ايــن نوع ماليات نوعي 
ماليات چند مرحله اي اســت کــه در مراحل 
مختلف زنجيره توليد- توزيع بر اساس درصدي 
از ارزش افزوده کاالهاي توليد شده يا خدمات 
ارائه شــده در هر مرحله اخذ مي شــود، ولي 
ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات 
ـ توليدـ  توزيع، به عنصر مرحله بعدي زنجيره 
انتقال مي يابد، تا درنهايت توسط مصرف کننده 

نهايي پرداخت شود.

بازار

پنکه رومیزی

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،861،000
تومان

911،000نیم سکه
تومان

561،000ربع سکه
تومان

361،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

177،900
تومان

      قیمت سکه و طال

پنکه رومیزی لیان مدل 
Galleria-01

 53,500
تومان

SEIKO پنکه کوچک رومیزی

 69,000
تومان

پنکه رومیزی قابل شارژ 
MPF-2500B مگامکس مدل

 225,000
تومان

کافه اقتصاد

کارگر درجامعه امروز ما ديگر يــک کلمه مردانه 
نيســت. در اغلب کارگاه ها و کارخانه ها، عالوه بر 
مردانی که شــرافتمندانه و ســخت کار می کنند 
زنانی را می بينی که عزتمند در مناسب و شغل های 
سخت و حرفه ای مشغول کار هســتند. کارگران 
زن به رغم ميزان و تــوان کاری برابری که در اغلب 
موارد با مردان دارند،  هميشــه چند پله از مناصب 
مردانه و البته حقوق و مزايا و پيشرفت های شغلی 
عقب نگه داشته شده اند؛ اين مسئله البته به ايران يا 
حتی جهان سوم محدود نيست. در پيشرفته ترين 
و اقتصادی تريــن کشــورهای دنيا نيــز تبعيض 
به خصوص در حيطه های شــغلی ميان زن و مرد 

به چشم می خورد.
آمارهای اشتغال زنان در ایران خاکستری 

است
به رغم اينکه مشارکت زنان در عرصه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی يکی از شاخص های 
مهم توليد به شــمارمی رود و ميــزان بهره گيری 
صحيح از توانمندی ها و استعدادهای نيروی انسانی 
جامعه يک اصل اساسی در توسعه است، هنوز هم 
تفاوت های فاحشــی ميان ميزان مشــارکت زنان 
و مردان در ايران وجود دارد. بر اســاس آمارها در 
حالی که نرخ مشــارکت اقتصادی مردان در سال 
گذشته ۶۴.۵ درصد بوده، نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان با يک درصد رشد به ۱۶ درصد رسيده است. 
براساس همين آمار  که به تازگی از سوی سازمان 
برنامه و بودجه منتشر شده، از شاخص های ساالنه 
نيروی کار، در سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان و مردان ۳۹.۴ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ 
به ۴۰.۳ درصد رسيده و رشد ۰.۹ درصدی را نشان 
می دهد. تفکيک آمار مشارکت زنان و مردان گويای 
آن است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال 
۱۳۹۵ حدود ۶۴.۱ درصد بوده، اما سال گذشته با 
رشد ۰.۴ درصدی به ۶۴.۵ درصد رسيده است.اين 

در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در 
ســال ۱۳۹۵، ۱۴.۹ درصد بوده؛ ولی سال گذشته 
۱.۱ درصد بهبود يافته و به ۱۶ درصد رسيده که از 
افزايش مشارکت اقتصادی و تمايل زنان به حضور 

در بازار کار حکايت دارد.
سایه تبعیض بر سر فرصت های شغلی زنان

در ميان صاحبان مشاغل توليدی، خدماتی و حتی 
صنعتی، اســتخدام زنان به دليــل انتظارهای کم 
مادی و کارايی باال، طرفداران زيادی دارد؛ هر چند 
برخی از منتقدان اين  وضعيــت می گويند مردان 
در استخدام و درآمدزايی در جامعه اولويت دارند، 
چراکه آنان بايد بار مادی خانواده را بر دوش بکشند 
و بيکاری مــردان در جامعه اثــرات مخرب تری به 
نســبت زنان بر جا می گذارد. اين نگرش منفی اگر 
چه در سال های اخير به دليل کارايی و مهارت های 
باالی زنان در جامعه تا حدودی اصالح شــده، اما 
هم چنان در يک موقعيت برابر مردان به نسبت زنان 
شانِس داشتِن شغل با مزايای بهتری را دارند و در 
اغلب موارد، زنان داراِی شــغل، حقوق و دستمزد 

پايين تر و البته بدون قرارداد و بيمه  به نسبت مردان 
در همان موقعيت دريافت می کنند. 

زنان مانع رشد اقتصادی نیستند!
يک فعــال زن در حوزه کارگری معتقد اســت در 
ســال های اخير بيــن جمعيــت زنــان و مردان 
از نظر شــرايط زندگــی و ميزان برخــورداری از 
امکانات و مزايای اجتماعی، تعــادل اندک بوده و 
در بســياری موارد زنان حضــور و نقش کمرنگی 
داشته اند. اين در حالی اســت که درشرايط فعلی 
که اقتصاد کشــور نيازمند مقاوم سازی است، بايد 
از توانمندی ها و ظرفيت های زنان اســتفاده کرد و 
برای آن برنامه ريزی داشــت. يکی از شاخص های 
توســعه يافتگی در تمام کشــورها،   نرخ مشارکت 
زنان است که با باال رفتن آن، ميزان توسعه يافتگی 
کشــورها نيز افزايش می يابد. برای دســتيابی به 
توسعه پايدار و ايجاد اشتغال، بايد به نقش اجتماعی 
و اقتصــادی زنان توجه کــرد؛ زيــرا به کارگيری 
ظرفيت های زنان ضمن پيشــگيری از آسيب های 
اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری، موجب درآمدزايی 

و اشتغالزايی در جامعه می شود. بر اساس برآوردها 
ميزان باالی تقاضای کار در ميان زنان موجب شده  
شرايط برای اســتخدام  زنان تبعيض آميز باشد و 
اغلب آنان حاضر به انجام کارهايی می شــوند که 

معموال مردان به آن تن نمی دهند.
قانون طرفدار زن هاست اما...!

ماده ۳٨ قانون کار مقرر می کنــد: برای انجام کار 
مساوی که در شرايط مساوی در يک کارگاه انجام 
می شــود، بايد به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت 
شود. تبعيض در تعيين مزد براساس جنس، سن، 
 نژاد و قوميت و اعتقادهای مذهبی ممنوع است. اين 
مسئله در حالی اســت که  اغلب کارفرمايان حاضر 
نيســتند حقوق قانونی زنان بــه خصوص درمورد 
زايمان و مرخصی های پــس از آن را رعايت کنند. 
در يک نگاه فراتر می توان گفت: بخشــی از همين 
قانون های جامع و مانع موجب شــده، بسياری از 
کارفرمايان از استخدام زنان در کارگاه های خود سر 
باز زنند يا در صورت استخدام، امنيت شغلی زنان 
کارگر در کارخانه هــا و کارگاه ها به دليل ازدواج يا 

بارداری تهديد می شود.
مانند هر حــق و حقوقی کــه پايمال می شــود، 
تشکل های منسجم و غيردولتی می تواند راه حلی 
ســريع و کارآمد برای حل مشکل های زنان کارگر 
باشــد. بر اســاس اعالم  ســازمان های کارگری و 
کارفرمايی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، از 
سه  هزار تشکل کارگری و کارفرمايی که در کشور 
وجود دارد، تنها يکی از اين تشــکل ها زنانه است 
و اين مســئله به خوبی خأل کار تشکيالتی در اين 

حيطه را مشخص می کند. 
حمايت نهادهــای اجتماعی و قانونی از تشــکيل 
چنيــن نهادهايی می تواند ضمــن رفع تبعيض ها 
و تهديدها در حوزه مشــاغل زنــان کارگر، آينده 
پيشــرفت های اقتصادی کشــور را با بهره گيری 
درســت از ظرفيت هــای نيمــی از جــام موجب 
 توانمندســازی اقتصــادی زنــان در کل جامعه

 شود.

زنان در مشاغل کارگری جایگاه برابری با مردان ندارند
  کارگران زن زیر خط تبعیض و بی توجهی  

محسن حیدری – شهردار اردستان

آگهی مزایده  
شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هيئت محترم وزيران و آئين نامه اجرايی وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادی از امالک خود با کاربری های مسکونی و تجاری، خدماتی از طريق مزايده عمومی و 
برابر شرايط و قوانين مالی شهرداری به شرح ذيل اقدام نمايد. لذا از کليه متقاضيان دعوت به 
عمل می آيد حداکثر تا پايان وقت اداری روز شنبه ۹7/۰۲/۲۲ جهت اطالع از شرايط برگزاری 
و شرکت در مزايده به شهرداری اردستان مراجعه نمايند. ضمنا هزينه انتشار آگهی به عهده 

برنده مزايده و کميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.
۱- ســه قطعه زمين با کاربری تجاری خدماتی از امالک شــهرک امام حسن )ع( ميدان 

دادگستری
۲- چهار قطعه زمين با کاربری مسکونی از امالک شهرک شهيد مطهری )۲۰۹(

 ۳- فروش اموال مستعمل اسقاط و ضايعات آهن آالت

مرضیه محب رسول

قائم مقام وزير نيرو گفت: همه دستگاه ها بايد برای تامين 
آب و برق تالش کنند و خود را مسئول بدانند؛ نبايد فقط از 

وزارت نيرو انتظار تأمين آب را داشت.
»ستار محمودی« در نشست انسجام بخشی مديران آب و 
برق استان اصفهان، نيز جلسه مديريت گذر از بحران آب 
با مديران شــرکت آبفا اصفهان که به منظور گذر از بحران 
کم آبی در اصفهان برگزار شــد، اظهار داشت: امسال سال 
فرصت برای همه مديران شرکت های تابع وزارت نيروست 
که بايد با همکاری، تعامل، هم فکــری و همدلی به دنبال 
راهکارهــای خالقانه و جديد برای گــذر از بحران کم آبی 
در فالت مرکزی و حوضه آبريز زاينده رود باشــند، چراکه 
حوضه آبريز زاينده رود نســبت به مدت مشابه سال قبل 
با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی مواجه شــده اســت. اين 
در حالی اســت که هريک درصد کاهش بارندگی تبعات 

بسياری به دنبال دارد.
وی خطاب به مديران آبی در اســتان اصفهان اعالم کرد: 

بايد تدبيری لحاظ شــود که تا پايان شــهريورماه حجم 
ذخيره سد زاينده رود به صفر نزديک نشود؛ زيرا اگر اين امر 
صورت پذيرد نه تنها تعادل پايدار سد به هم می  ريزد بلکه 
تعادل در ميزان آب های سطحی و زيرزمينی منطقه هم از 
بين می رود. بنابراين با تخصص و تعهدی که در مديران و 
کارشناسان اصفهانی ديده می شود انتظار می رود ذخيره 
آب موجود در سد زاينده رود را به خوبی مديريت کنند که 

صفر نشود.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينکه تمام بهره برداران از ســد 
زاينده رود محق هســتند، گفت: کشــاورزان حق دارند، 
صنعتگران بخشــی از اشــتغال را بــه عهده دارند، بخش 
خدمات سبب رونق کســب وکار و آبادانی است، اما با اين 
وجود اولويت با تأمين آب شرب است؛ بايد آب منطقه ای در 
استان اصفهان به عنوان دشت بان آب بر مبنای قانون آب را 
ميان بهره برداران تخصيص دهد؛ ولی در همه جای کشور 

اولويت با تأمين آب شرب است.

 همه دستگاه ها باید برای تأمین آب و برق تالش 
کنند

وی با اشــاره به اينکه درحال حاضر چند شــهر کشــور با 
بحران کم آبی روبه رو هستند، بيان کرد: اصفهانی ها بدانند 
تنها مردم کشور نيســتند که با بحران کم آبی مواجه اند؛ 
هم اکنون مردمان استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
با بحران شــديد کم آبی روبه رو هســتند؛ اما تاريخ بيانگر 
حماسه سازی اصفهانی ها در برهه های مختلف بوده است. 
اصفهانی ها با برخورداری از ذوق، هنر، ادبيات، رشــادت و 
ريزبينی توانستند چالش های متعددی را در کشور پشت 
سر بگذارند. در حال حاضر نيز از اصفهانی ها می خواهيم با 
برخورداری از چنين ويژگی هايی، اين بحران را مهار کنند.

محمودی، بحران کم آبی و تأمين آب را تنها مختص وزارت 
نيرو ندانست و گفت: همه دستگاه ها بايد برای تأمين آب و 
برق تالش کنند و خود را مسئول بدانند؛ نبايد فقط از وزارت 
نيرو انتظار تامين آب را داشــت. به عنوان مثال استانداری 

اصفهان بايد مديران تابع شــرکت های تابع وزارت نيرو 
را در گذر بحران آب ياری کند که در اين راســتا می توان 
به تخصيص اعتبارها اشاره کرد. وی با اشاره به تامين برق 
در فصل تابســتان در اصفهان اعالم کرد: مديران شرکت 
برق منطقه ای و توزيع برق در اصفهــان بايد گلوگاه ها را 
شناسايی کنند و برای تامين آب نيروگاه ها با انسجام بخشی 
و هم فکری با مديران آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان اين مشکل را برطرف کنند که می توان در 

اين زمينه به حفر چاه و استفاده از پساب پرداخت.
قائم مقام وزير نيــرو، عملکرد آب و فاضــالب اصفهان را 
در چند ســال اخير مطلوب خواند و تصريح کرد: در چند 
سال اخير شرکت آب و فاضالب استان اصفهان توانست با 
خالقيت، تعهد و تخصص بر بسياری از چالش ها غلبه کند 
و دانش و تخصص خود را به ديگر شرکت ها در کشور انتقال 
دهد؛ به عنوان مثال می توان به تخصــص اصفهانی ها در 
تأمين خدمات پس از وقوع زلزله در غرب کشور اشاره کرد.

قائم مقام وزیر نیرو در اصفهان عنوان کرد:

همه دستگاه ها بايد برای تامين آب و برق تالش کنند

آخرین اخبار از ادغام ثامن، مهر اقتصاد 
و انصار

 نام بانک جديد مشخص شد
آخرين اخبار از ايــن حکايت دارد کــه در جريان 
ادغام موسســه ثامن و بانک مهر اقتصــاد و انصار، 
احتماال تا چند روز آينده بانک جديد با نام »انصار« 
تشکيل خواهد شــد. در پايان سال گذشته بود که 
»فرشــادحيدری«، معاون نظارت بانک مرکزی  از 
ادغام موسســه ثامن، مهراقتصاد و بانک انصار خبر 
داد و گفت: بانک جديد در بهار سال ۱۳۹7 تشکيل 
می شود. اين در حالی است که قرار است در نتيجه 
ادغام ثامن، مهر اقتصاد و انصــار بانک جديد با نام 
»انصار« فعاليت کند. از ايــن رو به زودی تابلوهای 
ثامن و مهر اقتصاد به انصار تغيير خواهد کرد.آن طور 
که پيش تر مقامات ارشد بانک مرکزی تاکيد کرده اند 
در نتيجه اين ادغام هيچ مشکلی برای سپرده گذاران 

پيش نخواهد آمد و جای نگرانی وجود ندارد.

بهره برداری از 2 طرح 
توسعه ای فوالدمبارکه 

رييس انجمن فوالد ايران در رابطه با افزايش توليد 
و صادرات فوالد در ايران گفت: شرکت هايی مانند 
فوالدمبارکه توانســته اند با نوسازی تجهيزات و 
تصفيه فاضالب های صنعتی و شهری، تاثير اين 
بحران بــر توليد فوالد را از بيــن ببرند و تا پايان 
سال، دو طرح توسعه ای کنسانتره سازی سنگان و 
فوالدسازی سپيددشت را به بهره برداری خواهند 
رســاند. وی افزود: اکنون بزرگ ترين شــرکت 
فوالدی ايران فوالدمبارکه اصفهان اســت که با 
دراختيارداشتن ســه مجموعه توليدی نزديک 
به نه ميليون تُن از فوالد کشــور را توليد می کند 
و از آنجا که توانســته ۱۰ درصد از سهام معادن 
بزرگی چون گلگهر را خريداری کند و سبد توليد 
خود را متنوع تر سازد، شرايط مساعدتری برای 
ماندن در رقابــت با فوالدســازان خارجی دارد. 
»بهرام سبحانی« افزود: برای امسال ۹.۵ ميليون 
تن فوالد هدف گذاری داريم که طبق روند سال 

گذشته پيش بينی محقق شدن آن وجود دارد.

شهرداری و شورای اسالمی شهر  اردستان

میالد با ســعادت منجی عالم بشریت، برپاکننده 
قســط و عدل و منتقم خون حسین)ع(، حضرت 
ولیعصر، امام زمان مهــدی موعود )عج( بر عموم 

شیعیان جهان مبارک باد . . .
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مفاد آراء
1/260 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 13183 مورخ 96/11/29 هیات اول آقاي حســن اســحقیان درچه به 
شناسنامه شماره 3239 كدملي 1282777742 صادره اصفهان فرزند صفرعلي بر چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 220/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
212 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی و سهم االرث متقاضی مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 13012 مورخ 96/11/21 هیات اول خانم اشــرف اماني به شناسنامه 
شماره 2111 كدملي 4621631187 صادره شهركرد فرزند ناصرقلي بر دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 212 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 12775 مورخ 96/11/12 هیات اول آقاي احمد رضا علي اشرف دستجردي 
به شناســنامه شــماره 22378 كدملي 1282693158 صادره اصفهان فرزند عباس بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 46/62 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای محمدشفیع دستجردی خریداری شده است.

4- رای شماره 12776 مورخ 96/11/12 هیات اول خانم زهرا صادقي به شناسنامه شماره 
9104 كدملي 0933482264 صادره اصفهان فرزند رضا بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 46/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای محمدشفیع دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 13139 مورخ 96/11/26 هیات اول آقاي اردشیر اسکندري كتکي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 4621976362 صادره شــهركرد فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 231 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف  آقای محمدرضا بابائی خریداری شده است.
6- رای شــماره 12688 مورخ 96/11/09 هیات اول آقاي راه علي كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شــماره 27 كدملي 4622939436 صادره شهر كرد فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 96/10 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای علی مصدق دنبه خریداری شده است.
7- رای شــماره 11451 مورخ 96/10/03 هیات اول  آقاي روح اهلل جعفري گندماني به 
شناسنامه شماره 61 كدملي 6299707615 صادره گندمان فرزند رحمت اهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130/48 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای حسین صابری دستجردی خریداری شده است.
8- رای شــماره 12695 مورخ 96/11/09 هیات اول آقاي غالمحسین بهاء لو هوره به 
شناسنامه شماره 10622 كدملي 1815547685 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 400 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای محمدشفیع دستجردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 11948 مورخ 96/10/17 هیات اول خانم فاطمه بقولي دستجردي به 
شناســنامه شــماره 103 كدملي 1288744994 صادره اصفهان فرزند سیف اله  بر سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 130/41 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 131فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای میرزا حســن بزی دستجردی خریداری

 شده است.
10- رای شماره 11947 مورخ 96/10/17 هیات اول آقاي مهدي رحیمي به شناسنامه 
شماره 6 كدملي 1288637934 صادره اصفهان فرزند عباســقلي بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/41 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 
4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای میرزا حسن بزی دستجردی خریداری شده است.
11- رای شماره 12845 مورخ 96/11/15 هیات اول آقاي اكبر جهاني به شناسنامه شماره 
157 كدملي 5419624117 صادره شهرضا فرزند حسن بر 136 سهم مشاع از 206 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت210/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 
5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 12846 مورخ 96/11/15 هیات اول خانم فیروزه پیچ خاني به شناسنامه 
شماره 168 كدملي 5419722437 صادره شهرضا فرزند ناصر بر70 سهم مشاع از 206 
سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 210/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 12777 مورخ 96/11/12 هیات اول خانم زهرا ناظم فرد به شناسنامه 
شماره 32 كدملي 1199364878 صادره شــهرضا فرزند كریم بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 83.43 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقای جعفر نامدار دستجردی وخانم  فاطمه عنایت دستجردی خریداری شده است.

14- رای شماره 12657 مورخ 96/11/08 هیات اول  آقاي مراد شکرالهي به شناسنامه 
شــماره 25 كدملي 4622940371 صادره داران فرزند امراله برششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 128 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عباس ابراهیمی 

خریداری شده است.
15- رای شماره 12379 مورخ 96/10/28 هیات اول آقاي  محسن دوستي به شناسنامه 
شماره 363 كدملي 1198500387 صادره شهرضا فرزند حسینقلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 45/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2946 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
16- رای شماره 12409 مورخ 96/10/30 هیات اول خانم صدیقه حیدري به شناسنامه 
شماره 16114 كدملي 1282630423 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 489/38 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4774 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

فضل اله مالبیگ خریداری شده است.
17- رای شماره 13523 مورخ 96/12/21 هیات اول خانم فخري خدادادي به شناسنامه 
شــماره 3847 كدملي 0035389291 صادره تهران فرزند قربان بر ششــدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 15/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4391 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.

18- رای شــماره 13388 مورخ 96/12/12 هیات اول اســفندیار قاسمي كركوندي به 
شناسنامه شماره 19 كدملي 5419519836 صادره كركوند فرزند عبدالحسین بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 146/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 116 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 13489 مورخ 96/12/16 هیات اول خانم مهري مختاري به شناسنامه 
شماره 797 كدملي 1288768834 صادره اصفهان فرزند كرمعلي  بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 73/85 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
20- رای شماره 13500 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي محمدتقي قائدي به شناسنامه 
شــماره 1575 كدملي 4621183532 صادره داران فرزند قنبر در قسمتي از/ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 98/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
21- رای شماره 13232 مورخ 96/12/02 هیات اول آقاي علي دیگاري حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 439 كدملي 1288823452 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ 
یکباب ساختمان. به مساحت 144/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 94 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف خانم زینت موذنی خریداری شده است.
22- رای شــماره  13219 مورخ 96/11/30 هیات اول آقاي شکراله دري برنجگاني به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6209874320 صادره زرین شهر فرزند باباخان بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 195/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
23- رای شــماره 13432 مورخ 96/12/14 هیات اول آقاي رمضانعلي كریمي اورگاني 
به شناسنامه شماره 1 كدملي 6299811821 صادره گندمان فرزند رضاخان بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 92/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شــماره 13463 مورخ 96/12/15 هیات اول خانم فاطمه شعباني سیچاني به 
شناسنامه شماره 207 كدملي 1288792387 صادره فرزند ابراهیم  بر 6 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی شــش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ســهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی 

سیچانی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شــماره 13462 مورخ 96/12/15 هیات اول آقاي مجید شعباني سیچاني به 
شناسنامه شــماره 1148 كدملي 1288757530 صادره فرزند ابراهیم  بر 12 سهم از 42 
سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی شش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 
مترمربع مفروزی از  پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ســهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی 

سیچانی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 13460 مورخ 96/12/15 هیات  اول خانم مهري شعباني سیچاني به 
شناسنامه شماره 280 كدملي 1288717741 صادره فرزند ابراهیم بر 6 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی شــش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ســهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی 

سیچانی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 13461 مورخ 96/12/15 هیات اول خانم زهرا شــعباني سیچاني به 
شناسنامه شماره 752 كدملي 1288863667 صادره فرزند ابراهیم بر 6 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی شــش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ســهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی 

سیچانی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 13459 مورخ 96/12/15 هیات اول  آقاي حمید شعباني سیچاني به 
شناسنامه شماره 922 كدملي 1288662718 صادره فرزند ابراهیم بر 12 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی شــش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ســهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی 

سیچانی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شــماره 12659 مورخ 96/11/08 هیات اول خانم زینب آقابابائي به شناسنامه 
شــماره 38 كدملي 4172573071 صــادره الیگودرز فرزند محمدجعفر بر  ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 93/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره209 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای امیر هوشنگ شه ناصر خریداری شده است.
30- رای شــماره 13165 مورخ 96/11/28 هیات اول آقاي بهروز امامي به شناسنامه 
شماره 6 كدملي 5129699823 صادره ســمیرم فرزند محمدحسین بر چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/35 مترمربع مفرزی از پالك شماره 294 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شــماره 13169 مورخ 96/11/28 هیات اول خانم صدیقه تقیان به شناسنامه 
شماره 25 كدملي 5129727142 صادره سمیرم فرزند حسن بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 119/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 294 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 13501 مــورخ 96/12/19 هیــات اول خانــم فرانگیــز یزدانــي 
بــه شناســنامه شــماره 45 كدملــي 1249893712 صــادره مركــزي فرزنــد 
حســین بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 101/50 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 97 فرعــي از4485 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش5 حــوزه ثبــت 
 ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه مفــروز ثبتی

 گردیده است.
33- رای شماره 13015 مورخ 96/11/21 هیات اول آقاي ابراهیم رحیمي آغچه بدي به 
شناسنامه شماره 131 كدملي 1289278946 صادره اصفهان فرزند غالم رضا بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 120/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی رمضانپور خریداری شده است.
34- رای شماره 13555 مورخ 96/12/22 هیات اول خانم خدیجه خان محمدي خشوئي 
به شناسنامه شماره 3190 كدملي 1817867733 صادره آبادان فرزند محمد برسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3058 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 13556 مورخ 96/12/22 هیات اول آقاي ایاز رحیمي صادق آبادي به 
شناسنامه شــماره 10 كدملي 6209861131 صادره باغ بهادران فرزند سبزه علي بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 13597 مورخ 96/12/24 هیات اول  آقاي حسن واهب حسین آبادي 

به شناســنامه شــماره 398 كدملي 1288599056 صادره اصفهان فرزند محمود برسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 184/67 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای اصغرهادی دستجردی خریداری

 شده است.
37- رای شماره 13591 مورخ 96/12/24 هیات اول خانم بتول مرادي به شناسنامه شماره 
44 كدملي 1288676565 صادره اصفهان فرزند حسینعلي برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 184/67 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای اصغرهادی دستجردی خریداری شده است.
38- رای شماره 13421 مورخ 96/12/13 هیات اول آقاي حمیدرضا كارگر به شناسنامه 
شــماره 20671 كدملي 1282675133 صادره فرزند حسن بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 328/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786- اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی 

ابراهیمی خریداری شده است.
39- رای شــماره 13445 مورخ 96/12/14 هیات اول  آقاي  محســن ابراهیمي دنبه 
به شناسنامه شــماره 988 كدملي 1288866021 صادره فرزند محمدرضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 113/20مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
40- رای شــماره 13409 مورخ 96/12/13 هیات اول آقاي رسول كارگر به شناسنامه 
شماره 847 كدملي 1288991193 صادره اصفهان فرزند حسن برششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 187/23 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی 

ابراهیمی خریداری شده است.
41- رای شماره 13561 مورخ 96/12/22 هیات اول خانم عظیمه معصومي به شناسنامه 
شماره 3 كدملي 1972090070 صادره فرزند خداداد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
149/60 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4421 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید اصغر فیاض 

خریداری شده است.
42- رای شماره 20492 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شماره  166 مورخ 97/01/20 
هیات اول  آقاي علیرضا رحماني به شناسنامه شماره 23 كدملي 5419484560 صادره 
مباركه فرزند علي در  ششدانگ .یك باب خانه  به مساحت 125/15 مترمربع پالك شماره 
118 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای عبدالحســین وحید دستجردی خریداری

 شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/02/11

م الف: 1358 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/212 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 3521 و 3522-96/12/24 هیأت : آقای جــواد ناظمی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناســنامه 185 و خانم اعظم ذاكر فرزند محمد شماره شناسنامه 1725  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 93 مترمربع شماره پالك 916 فرعی از 
پالك 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازاحمد 

ناظمی بیدگلی 
2- رأی شماره 3520 – 96/12/24  هیأت : آقای پرویز قاســمی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 746 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 360 مترمربع شماره پالك 221 فرعی 
مجزا از شــماره 3 فرعی از پالك 112 اصلی واقع در اماكن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از ورثه مرحومین آقای یداله ایمانیان و بانو جمیله نیکروش
3- رأی شماره 3523 و 3525و3529و3531 -96/12/24 و رای شماره 3533و3534 
-96/12/26 هیأت : آقای احمد رضاحاجی بیدگلی فرزند حســنعلی شــماره شناسنامه 
8080 نسبت به سه دانگ مشاع و آقای ناصر رضاحاجی  بیدگلی فرزند حسن علی شماره 
شناسنامه 7339 نسبت به شش هفتم دانگ مشاع و خانم بتول رضاحاجی بیدگلی فرزند 
حسن علی شماره شناسنامه 6698نسبت به سه هفتم دانگ مشاع و خانم فاطمه رضاحاجی 
بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه7340 نسبت به سه هفتم دانگ مشاع  و آقای 
جواد رضاحاجی بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 216نسبت به شش هفتم دانگ 
مشــاع و خانم كبری رضاحاجی بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 7523 نسبت 
به سه هفتم مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 416/92 مترمربع شماره پالك 10 
فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4و6و7و8و9فرعی وقسمتی از مشاعات مفروز از 350 اصلی 

و350 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
 4- رأی شــماره 2129 – 96/07/15 هیأت : خانم فاطمه مقنــی موخر بیدگلی  فرزند 
عباس شماره شناســنامه 9597 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 348/86 مترمربع 
شــماره پالك 12 فرعی مجزا از شــماره 1و2و3و4و5و6و7و10 فرعی و 873 اصلی و 
 شــاعات از پالك 873 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از

 فاطمه علی آبادی 
5- رأی شماره 3515- 96/12/24 هیأت : آقای روح اله خورشیدی بیدگلی فرزند اصغر 
شماره شناسنامه 9192 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 192/75 مترمربع شماره پالك 
12 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالك 1338 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد حسین رام
6- رأی شماره 3519 -96/12/24 هیأت : آقای داود داروغه آرانی  فرزند نعمت اله شماره 
شناســنامه 1250045134 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 142/46 مترمربع شماره 
پالك 19 فرعی مجزا از شــماره 12 فرعی از 1809 اصلی و 5 فرعــی از 1796 اصلی و 
قسمتی از مشاعات از پالك 1809 اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالك مشاعی
7- رأی شماره 3518 -96/12/24 هیأت : آقای حسین عالمی آرانی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 60 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 230/80 مترمربع شماره پالك 11 فرعی 
مجزا از شماره 1و3و4و5و6فرعی و باقیمانده 2092 اصلی و مشاعات از پالك 2092 اصلی 
واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشــاعی حسین عالمی آرانی و 

ابتیاعی از محمد و علی عالمی آرانی
8- رأی شــماره 3516 و3517 – 96/12/24 هیــأت : آقای داود ســیاری آرانی فرزند 
رمضانعلی شماره شناســنامه 45 و خانم زهرا به زارع فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
150  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137/02 مترمربع شماره پالك 3170 
فرعی مجزا از پالك 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از محمد خلعت بری
9- رأی شماره 3222و3223و3224 -96/11/23 هیأت : آقای حسن عصار مفرد آرانی 
فرزند محمد شــماره شناسنامه 295 نسبت به 2 دانگ مشــاع و آقای محمد عصار مفرد 
آرانی فرزند سلطانعلی شماره شناســنامه 7521نسبت به 2 دانگ مشــاع و خانم ستاره 

سلطان تقوایی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 86 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 147/25 مترمربع شماره پالك 1903 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی 
از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
10- رأی شــماره 3539 و3540 – 96/12/26 هیأت : آقای حسن كریمی باریکرسفی 
فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 18 و خانم فاطمه حداد آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
7813  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 301 مترمربع شماره پالك 1908 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
11- رأی شماره 3538 -96/12/26 هیأت : آقای مجتبی بانِوئی آرانی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 97 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره پالك 1909 فرعی 
مجزا از شماره 126 و1735 فرعی از پالك 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای سید محمد عباس زاده
12- رأی شماره 3535 و 3536 و3537  - 96/12/26هیأت : آقای عباس صمیمی نژاد 
فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 412 نسبت به 2/5 دانگ مشاع  و خانم سمیه بوجاریان 
آرانی فرزند رحمت اله شــماره شناسنامه 1269 نســبت به 2 دانگ مشاع و خانم طاهره 
سادات عباس زاده آرانی فرزند سید یحیی شماره شناسنامه 483 نسبت به 1/5دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 236 مترمربع شماره پالك 1181 فرعی مجزا از شماره 
813 فرعی از پالك 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از قدرت اله صمیمی نژاد و خانم طاهره سادات عباس زاده
13- رأی شــماره 2707 – 96/09/27 هیأت : شــهر داری نوش آباد شــماره شناسه 
14002005826  ششدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 144 مترمربع شماره پالك 
3913 فرعی مجزا از شــماره 3040 فرعی از پالك 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/01/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/02/11

 م الــف: 21 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالك
 آران وبیدگل

ابالغ رای
2/322 شماره:577-96/12/3 مرجع رسیدگی كننده: شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز، 
كالسه 275/96 خواهان: خانم مهین اصغری فرزند آقا محمد با وكالت جواد اسماعیلی به 
آدرس نطنز بلوار طالقانی دفتر وكالت، خواندگان: ورثه مرحوم حسین وحیدی 1- محمد 
جواد گیویان 2- عباســعلی وحیدی 3- علی اكبر وحیدی 4- فاطمه وحیدی همگی به 
آدرس نطنز طرق رود باغ شوره و 5- محترم محمدی به آدرس مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست خانم مهین اصغری فرزند آقا محمد با 
وكالت آقای جواد اسماعیلی به طرفیت ورثه مرحوم حسین وحیدی 1- محمد جواد گیویان 
2- عباسعلی وحیدی 3- علی اكبر وحیدی 4- فاطمه وحیدی 5- محترم محمدی ) همسر 
مرحوم حسین وحیدی( به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به موضوع 
دادنامه 8909973734100674 صادره از شعبه اول حقوقی نطنز مورخ 1389/12/7 و 
خسارت دادرســی، با عنایت به مفاد دادخواســت خواهان و دادنامه مذكور و رای شماره 
2-96/1/23 صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف نطنز و با عنایت به اینکه خواندگان 
ردیف دوم، سوم و پنجم در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده اند و خواندگان 
ردیف اول و چهارم نیز دفاع موثری جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده اند، دعوی خواهان 
را وارد دانسته، مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ یکصد و هفتاد 
میلیون ریال از ماترك مرحوم حاج حســین وحیدی از تاریخ تقدیم دادخواست در پرونده 
 كالسه 880368  شــعبه اول حقوقی نطنز ) مورخ 88/8/27( لغایت اجرای حکم صادر 
می نماید ) میزان مسئولیت خواندگان به میزان ســهم االرث ایشان از ماترك می باشد( 
رای صادره در خصوص خواندگان دوم و سوم و پنجم غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاكم 
عمومی شهرستان نطنز می باشــد و در خصوص خواندگان ردیف اول و چهارم حضوری 
است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی شهرستان 
نطنز می باشد. م الف:48 شعبه دوم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف نطنز )374 

كلمه، 4 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/323 شــماره صادره :1397/04/486602-1397/2/5 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی بیست قفیزی پالك شــماره 756 فرعی از 182 اصلی 
واقع در روستای ابیازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای سید شهرام طالئی زواره فرزند رضا و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/03/02  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:46 اداره ثبت اسناد و امالك نطنز)148 كلمه، 2 كادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/324 شــماره صادره :1397/04/486616-1397/2/5 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی ســی قفیزی پالك شماره 739 فرعی از 182 اصلی واقع 
در روســتای ابیازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای سید شهرام طالئی زواره فرزند رضا و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/03/02  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:47 اداره ثبت اســناد و امالك نطنز)148 كلمه، 

2 كادر(
فقدان سند مالکیت

2/325 شــماره: 97/2027002920 - 97/2/5 چون آقای احمدرضا نوابی فرزند علی با 
وكالت از طرف رســول نوابی  با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تایید دفتر 21 اصفهان رسیده مدعی است كه سند مالکیت تمامت 
ششدانگ آپارتمان پالك 15190/44012 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
957795 كه در صفحه 269 دفتر 553 به نام رسول نوابی ســابقه  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالك معامله دیگری انجام نشده و طبق سند 91735 مورخ 
94/12/9 دفتر 62 اصفهان در رهن بانك مســکن قرار دارد و وثیقه نمی باشد. به علت 
سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر 
كس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 2919 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان  )232 كلمه، 

2 كادر(



دالیل تخلیه سریع باتری گوشی های هوشمند

دنیای موبایلپیشنهاد سردبیر:

مقاومت آیفون 8 پالس در 
برابر خم شدن

قرار گرفتــن آیفون  8 پــاس در جیب عقب 
شلوار برای مدت طوالنی موجب آسیب دیدن 
آن نمی شود. زمانی که اپل گوشی های آیفون 
6 و 6 پاس را عرضه کرد، بسیاری از کاربران 
از اینکه این گوشــی در صورت قرار گرفتن در 
جیب و خم شدن می شــکند و از کار می افتد، 
اظهار نارضایتی کردند. شکستن نمایشگرهای 
آیفون به علت خم شدن، جنجال گسترده ای 
به راه انداخت، تا حدی که اپل به همین دلیل 
مجبور به عذرخواهی از کاربران و اجرای برخی 
طرح های تعویض گوشــی برای جلب رضایت 

کاربران شد.
اپل بــرای تولید مدل های تازه تــر آیفون 6 از 
مواد مستحکم تری اســتفاده کرد تا مقاومت 
این گوشی را در برابر فشــار افزایش دهد. این 
شــرکت برای تولید آیفون های جدیدتر خود 

ازجمله آیفون 8 پاس، از گذشته عبرت گرفته 
و این گوشی را با شیشه ای قدرتمند و بدنه ای 
مقاوم تولید کرده است. بررسی ها نشان می دهد 
حتی قــرار گرفتن آیفون  8 پــاس در جیب 
عقب شلوار برای مدت طوالنی موجب آسیب 
دیدن آن نمی شود. در شرایطی که این گوشی 
به علت خم شدن بدنه هم ممکن است تغییر 
شکل دهد، اما این مســئله در عمل تاثیری بر 

کارآیی آن ندارد.

نوکیا ایکس، تازه ترین رقیب 
آیفون ایکس

بعد از عرضه گوشی جنجالی »آیفون ایکس« 
که البته به سبب قیمت باال، چندان در بازارهای 
جهانی مورد توجه قرار نگرفت، قرار است مدل 
تازه ای از گوشــی نوکیا با نام مشــابه »نوکیا 
ایکس« عرضه گردد. قرار اســت این گوشــی 
حدود دو هفته دیگر در تاریــخ ۱6 می روانه 

بازار شــود. نکتــه جالب 
اینکه گوشی قدرتمند 
OnePlus 6 نیــز 
در همین روز عرضه 
خواهد شــد. نوکیا 
ایکــس دارای یک 
نمایشگر فراگیر با 
نسبت صفحه ۱۹ 
به ۹ و نمایشــگر 
فوق دقیــق ۵.8 
اینچــی خواهد 
بود. برخی اخبار 
و عکس هایــی 
که در مورد این 
گوشی در فضای 
مجازی منتشر 

شده نشــان می دهد که نوکیا 
ایکس دارای دوربین دوگانه در پشت و حس گر 
اثرانگشت در زیر دوربین است. نوکیا ایکس از 
نظر سخت افزاری نیز قدرتمند بوده و مجهز به 
تراشه Snapdragon 6۳6 و 6 گیگابایت 
رم، همین طور پردازنده هشــت هســته ای با 
ســرعت ۱.8 گیگاهرتز اســت. گفته می شود 
هر یک از دوربین های دوگانه این گوشــی ۱۲ 
مگاپیکسلی و دوربین جلویی آن ۵ مگاپیکسلی 
خواهد بود. این گوشی مجهز به سیستم عامل 

Oreo 8.۱ Android خواهد بود.

هنگام هدیه دادن موبایل با 
طرح رجیستری چه کنیم؟

اگر قــرار اســت ســیم کارتی را به شــخص 
دیگری واگــذار کنید، بعــد از انتقال مالکیت 
ســیم کارت به دیگری، می توانید با مراجعه به 
ســامانه همتا و با وارد کردن رمز عبور نسبت 
 به انتقال گوشــی خود به کارتابل فرد جدید

 اقدام کنید.
اما اگر گوشــی دارید کــه نمی دانیــد به نام 
چه کسی در سامانه ثبت شــده است، جهت 
فعال سازی گوشی برای فرد دیگری )درصورتی 
که گوشی پیش تر به نام شخص نبوده( و باید 
طی فرآیندهای انتقال مالکیت از صاحب اصلی 
به فرد منتقل شود، فقط فردی که گوشی برای 
سیم کارت وی در سامانه همتا ثبت شده باشد، 
این امکان را دارد که گوشی را به شماره تلفن 
شــخص دیگری انتقال داده و آن را برای وی 

فعال کند.

اخبار

اصفهان چشم انتظار برج
 فناوری و ساختمان های سبز

رئیس پارک علم و فناوری شــیخ بهایی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان،  از ساخت برج فناوری 
چهارده طبقه و نخستین ساختمان سبز در این 
مجموعه خبر داد. »حمید مهدوی« اظهار کرد: 
ساخت برج فناوری در پارک علم و فناوری شیخ 
بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
در مراحل پایانی است و پیش فروش واحدهای آن 
از نیمه سال گذشته آغاز شده است و تا نیمه اول 
سال ۱۳۹8 این برج چهارده طبقه با ۱۲0 واحد 
اداری به بهره برداری خواهد رســید. مهدوی در 
خصوص اســتفاده از انرژی های خورشیدی در 
ســاختمان های پارک علم و فناوری، از شــروع 
ساخت نخستین ســاختمان ســبز در شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان از نیمه سال جاری خبر 
داد و گفت: نخستین ساختمان سبز با انرژی های 

تجدیدپذیر و خورشــیدی و بدون اســتفاده از 
انرژی های فسیلی به عنوان پروژه پایلوت ساخته 
می شــود و محل استقرار شــرکت های سازنده 

ساختمان های سبز خواهد بود. 

برخالف تصورهای پیشین؛
استفاده از »لپ تاپ« قدرت 
باروری را کاهش نمی دهد

درحالی که پیش از این تصور می شد استفاده از 
وســایل گرمازای رایانه ای بر توان باروری افراد 
تاثیر منفی دارد، بررسی های جدید این فرضیه 
را زیر سوال برده اســت.به گزارش »اسین ایج«، 
در سال های گذشــته بارها اخباری درباره تاثیر 
منفِی قراردادن لپ تاپ روی پاهای انســان، به 
خصوص مردان منتشــر و تصریح شــده بود که 
گرمای ناشــی از فعالیت لپ تاپ ها توان باروری 
انسان ها را کاهش می دهد؛ اما حاال مشخص شده 
که لپ تاپ ها تاثیر منفی بر قدرت باروری مردان 
ندارند و تولید مثل انسان ها را مختل نمی کنند. 
بر اساس بررســی تازه ای که توسط پژوهشگران 
آمریکایی انجام شــده، گرمای ناشی از فعالیت 
لپ تاپ ها در حدی نیســت که بر کیفیت اسپرم 
مردان تاثیر منفی بگــذارد و آنان قادر به تحمل 
گرمای مذکور هســتند. بر همین اســاس اگر 
گرمای ناشــی از فعالیت لپ تاپ ها موجب شود 
دمای محیط اطراف اسپرم ها از پنج تا شش درجه 
سانتیگراد باالتر رود، خطرهای جدی برای توان 
باروری مردان ایجاد می شــود. اما معموال چنین 
افزایش دمایی رخ نمی دهد.درباره  زنان این خطر 
با توجه به شرایط فیزیکی و جسمانی آنان بسیار 
کمتر است؛ زیرا دستگاه تولید مثل زنان در عمق 
بدن قرار دارد و گرمای لپ تاپ هیچ آسیبی به آن 

وارد نمی کند.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی:
گارانتی ۱8 ماهه برای 

گوشی های موبایل الزامی شد
رئیس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتی گفت: 
طبق قانــون حمایت از مصرف کننــدگان، تمام 
گوشــی های وارداتی به کشــور باید هجده ماه 
 خدمــات پس از فــروش بــه خریــداران ارائه 

دهند. 
رئیس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتی با بیان 
اینکه مطابق با قانون ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، هر گوشی وارداتی باید دارای 
هجده ماه خدمات پس از فروش باشــد، گفت: 
خریداران گوشــی موبایل در زمــان خرید باید 
عاوه بر دریافت کد فعال سازی طرح رجیستری 
و شناسه گوشی از فروشــنده، نسبت به دریافت 
برگه گارانتــی هجده ماهه نیز اهتمــام ورزند تا 
امکان ارائه خدمات پس از فروش کاال برای آن ها 

وجود داشته باشد.  
محبی تأکید کرد: هرگونه شکایت در این زمینه 
از طریق اعام به اتحادیه دستگاه های مخابراتی 
مورد پیگیری قرار می گیرد. آخرین مرحله طرح 
رجیستری گوشی موبایل از اول اردیبهشت ماه 
سال ۹۷ آغاز شد و هم اکنون پس از گذشت حدود 
شش ماه از آغاز اجرای این طرح، تمام گوشی های 
موبایل از مبادی رسمی وارد کشور شده و دارای 

گارانتی معتبر شده اند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال 
گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاســت گذار اصلی پولی و مالی کشــور درباره ارزهای رمزنگاری شده مثل 
»بیت کوین« که به بانک ها و صرافی ها اعام کرده، استفاده از آن ها ممنوع است، به کارگیری ارز دیجیتال در توسعه 
داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد. وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران در جریان است، افزود: در جلسه مشترک 
هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعام کردند که مدل آزمایشی آماده شده است. 

 وزیر ارتباطات:

 مدل آزمایشی ارز 
ملی دیجیتال  ژی

ولو
کن
ت

؟؟؟؟؟

شرکت فناوری »موتیو« )Motiv( یک انگشتر 
حلقه برای رســاندن فرد به تناسب اندام معرفی 
کرده اســت که فاکتورهای مختلــف را در بدن 
نظارت و کنترل می کند. یک ســال پس از آنکه 
نمونه اولیه حلقه  »موتیو« در CES ۲0۱۷ برای 
نخستین بار مشــاهده شــد، حلقه تناسب اندام 
»موتیو« با تعداد زیادی از ویژگی های جدید به 
نمایشگاهCES ۲0۱8 بازگشته است. این دستگاه 
هم اکنون می تواند بسیاری از فاکتورهایی را که 
محصوالت مشــابه مانند »Fitbit« یا اپل واچ با 
هدف فعال بودن کاربر برای ۱۵0 دقیقه در هفته 
محاسبه می کنند، اندازه گیری کند. این شرکت  
به تازگی ســاخت ردیاب »خواب کم کیفیت« را 
آغاز کرده است و همانطور که از نامش برمی آید، 
کیفیت خواب را در یک شــب مشخص می کند. 
این وسیله هم اکنون می تواند آخرین مقدار ثبت 
شده ضربان قلب و زمان اندازه گیری آن را به یاد 
داشته باشد و نشان دهد. در ســه ماهه اول سال 
۲0۱8 حلقه پیشرفت قابل توجهی در ویژگی ها 

دریافت خواهد کرد. برای نخســتین بار به زودی 
خواهید توانســت در ابتدای تمرین های ورزشی 
خود، اطاعاتی نظیــر زمان فعالیــت مفیدتان 
را ثبت کنید تــا دقایق فعالیت خــود را دقیق تر 
ردیابی کنید و رژیم ورزشی تان را در هر هفته بهتر 
مدیریت کنید. هیجان انگیزترین نکته این است که 
»حلقه موتیو«، تا پایان نیمه اول سال با سیستم 

عامل اندروید سازگار خواهد شد. 

 انگشتری که اندام شما را متناسب می کند  
پژوهشــگران موفق به ســاخت سیســتمی برای 
ویدئوکنفرانس ها شــدند که به وســیله آن حضور 
فیزیکی در چند نقطه از جهان امکان پذیر می شود.

بســیاری از افرادی که با ویدیو کنفرانس )برقراری 
ارتباط زنــده صوتی و تصویری بیــن نقاط مختلف 
جغرافیایــی دور و نزدیک( ســر و کار دارند، با این 
مشکل روبه رو شده اند که ارتباط تصویری آنان بسیار 
بی کیفیت بوده است. برای رفع این مشکل به تازگی 
پژوهشگران و محققان  دانشــگاه »کویین« کانادا 
موفق به ابداع  سیستمی  شدند که توسط آن افراد 
می توانند به صورت فیزیکی از طریق سیســتم های 
ثبت تصویر هلوگــرام، همزمان به چند نقطه جهان 
 TeleHuman« انتقال پیدا کنند. این سیستم که
۲«  نام دارد،  به عنوان »نخستین سیستم کنفرانس 
ویدئویی واقعی هولوگرافی« شــناخته  شده که به 
وسیله آن برای افراد، این موقعیت فراهم شده است 
 که در جریان کنفرانس ویدئویــی، حضور فیزیکی

 داشته باشند.
 این سیســتم با اســتفاده از چند دوربین حرفه ای 

از فــرد یا اشــیا، تصاویر متحرک ســه بعدی تهیه 
می کند؛ این کار با کمک پروژکتور  هوشمند انجام  
شــده اســت که اطراف آن  یک غاف استوانه ای 
قــرار دارد. دوربین های تعبیه شــده، تصاویری از 
تمام زوایای شیء یا انســان گرفته و به پروژکتور ها 
انتقال می دهند. این پرژکتورها هولوگرام را به لوله 
 متصل کرده، در نهایت تصویــر را  به طور همزمان

 انتقال می دهند.

حضور همزمان در چند نقطه جهان امکان پذیر شد!

تازه ها

؟؟؟؟

آیا می دانستید با اثر انگشت یک فرد مرده نمی توان قفل گوشی او را باز 
کرد؟ اما اگر اسکنر اثر انگشت بر اساس الگوی منحصربه فرد انگشت 
کار می کند، پس چرا امکان استفاده از آن در زمان بی جان بودن بدن 

وجود ندارد؟
بر اساس گفته های یک استاد علوم کامپیوتر و مهندسی در دانشگاه 
ایالتی »میشیگان« که سال هاست در زمینه شناسایی با استفاده از اثر 
انگشت فعالیت می کند، هر چه از زمان مرگ یک فرد بیشتر بگذرد، 
بازگشایی قفل گوشی با اســتفاده از اثر انگشت وی سخت تر خواهد 
شد. عدم امکان باز شدن قفل گوشی این است که اسکنرهای تعبیه 
شده به منظور تشخیص اثر انگشت، از طریق رسانایی الکتریکی کار 

می کنند. زمانی که فردی مرده است، جریان نیروی الکتریکی درون 
بدنش متوقف می شود؛ به همین دلیل امکان فعل و انفعال با اسکنر اثر 
انگشت وجود ندارد. دانشمندان هنوز مطمئن نیستند چند ساعت بعد 

از مرگ انسان، بدن وی رسانایی الکتریکی کافی به منظور تعامل با این 
نوع اسکنر را از دست خواهد داد. برای دست پیدا کردن به زمانی دقیق، 
به هزاران جسد نیاز است تا بعد از مرگ شان، به طور مرتب با استفاده 
از اثر انگشت، قفل گوشی آنان باز شود. سپس باید میانگین زمانی که 
بعد از آن دیگر امکان باز کردن قفل گوشی وجود ندارد، محاسبه شود. 
فراهم کردن چنین شــرایطی به منظور آزمایش بسیار دشوار است. 
پوست با گذشت زمان خط و خش و نویز برمی دارد. اگر جریان خون در 
بدن وجود نداشته باشد، روی انگشت ها رفته رفته چین و چروک هایی 
پدید می آید و سبب می شود سیگنال های ارسال شده از برآمدگی ها و 

فررفتگی های انگشت تغییر پیدا کند.

به روزرسانی گوشی های آیفون
برخی افراد بعد از به روز رسانی گوشــی آیفون احساس کرده اند  
عمر باطری گوشی  آنان کم شــده و این موضوع برای بیشتر افراد 
رخ داده اســت. این اتفاق به دلیل به روز رســانی است؛ زیرا بعد از 
انجام به روزرسانی، گوشی شما اســتفاده برنامه ها از گوشی را به 
حالت اول باز می گرداند، در نتیجه شارژ گوشی کمتر می شود. اگر 
تنظیمات خاصی را برای گوشی خود در مورد استفاده از برنامه ها 
لحاظ کرده اید، بعد از به روز رسانی این تنظیمات را به حالت قبلی 
خود بازگردانید. انجام این تنظیمات تاثیر زیادی بر گوشی هوشمند 

شما دارد.

برنامه هایی که در پس زمینه روشن هستند
در قســمت تنظیمات برنامه ها، برنامه هایی را که مصرف زیادی 
دارند ببینید. این برنامه ها اگر در پس زمینه باشند فعالیت های 
آن ها را کمتر کنید تا عمر باطری نیز بیشتر شود. برای مثال اگر 
می خواهید برنامه ایمیل شــما فقط در زمانی که از آن استفاده 
می کنید فعال باشــد، برنامه را طوری تنظیــم کنید که فقط در 

مواقعی که وارد آن می شوید روشن شود.

فعال بودن سرویس های موقعیت های مکانی
اگر جی. پی. اس گوشی شــما فعال است، مصرف باطری آن هم 
بیشتر می شود. با روشــن بودن جی. پی. اس، این برنامه انرژی 
زیادی از باطری دریافت می کند تــا موقعیت دقیق مکان را پیدا 
کند. در این صورت باید این برنامه را خاموش کرده یا آن را  طوری 

تنظیم کنید که فقط زمان استفاده، روشن شود.

روشن بودن مداوم بلوتوث
بــرای اســتفاده از هدفون هــای بلوتوثــی و متصل شــدن به 
دست بندهای ســامتی، باید بلوتوث را مدام فعال کنید. این امر 
موجب خالی شدن سریع باطری می شود. برای بیشتر کردن عمر 
باطری، بلوتوث آن را خاموش کنید. همین طور داده های موبایل 
نیز انرژی زیادی مصرف می کند؛ به جای آن می توانید از وای فای 
استفاده کنید. با استفاده از وای فای مقدار کمتری انرژی مصرف 
می کنید. همچنین در مناطقی که گوشــی آنتن ندارد یا بسیار 

ضعیف است، گوشی را در حالت هواپیما قرار دهید.

نمایشگر با نور زیاد
از عواملی که انرژی باطری را ســریع تخلیه می کند، نور باطری 
است که باید نور آن را بسیار کم یا متوسط قرار دهید یا می توانید 
از قابلیت خود گوشــی که نور را در حالت خودکار قرار می دهد 
استفاده کنید و با فعال کردن low power می توانید نور را در 

حالت کمی قرار دهید.

از بدترین نوتیفیکیشن های گوشی های تلفن همراه می توان نوتیفیکیشن battery low را نام برد. دو کمپانی »اپل« و »سامسونگ« توانسته اند در تقویت باطری خود پیشرفت چشمگیری  
داشته باشند و تلفن های هوشمند این کمپانی ها عمر زیادی دارند؛ اما در مواردی تنظیمات گوشی تلفن همراه، حتی اگر از برنامه یا اپلیکیشنی استفاده نکنید بازهم از شارژ گوشی مصرف 

می کنند. اکنون قصد داریم  این موارد را معرفی کنیم و برای مقابله با آن ها راهکارهایی ارایه دهیم...

دالیل تخلیه سریع باتری گوشی های هوشمند

چرا با اثر انگشت انسان مرده نمی توان گوشی را باز کرد؟
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مفاد آراء
2/320 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027007405 مورخ 1395/06/14  رجبعلي فروغي ابري 
فرزند کریم بشماره شناســنامه 57 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291313192 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12708 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 193/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027011970 مورخ 1395/09/23 شعبانعلي وفایي حسین 
آبادي فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291851917 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 151 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137/07 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شماره 139560302027014535 مورخ 1395/11/07 عباس عباسي طوقچي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1631 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286371414 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 2656 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 296/46 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027000553 مورخ 1396/01/19  رســول عبداللهیان 
خوراســگاني فرزند علي بشــماره شناســنامه 307 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291472118 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 166/55 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شــماره 139660302027007309 مورخ 1396/06/23 رجبعلي هاشــمیان 
کربکندي فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 2695 صــادره از تهران بشــماره ملي 
0035120614 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 159/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

6- راي شــماره 139660302027009846 مورخ 1396/09/09  محمد علي بلوچیان 
زاده فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2390 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292551909 در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15191 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139660302027011245 مــورخ 1396/10/18 مرضیــه محمدي 
ســنجوانمره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 48930 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280378212 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اسماعیلی  .
8- راي شــماره 139660302027011246 مــورخ 1396/10/18 مرضیــه محمدي 
ســنجوانمره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 48930 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280378212 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اسماعیلی .
9- راي شــماره 139660302027011373 مورخ 1396/10/21 مجتبي شــله هاي 
جلوخاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 2244 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289424004 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/68 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد علی صالحی ابری فرزند 

اسداله.
10- راي شماره 139660302027011400 مورخ 1396/10/23 مجید رعنائي فر فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 1793 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283567350 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1594 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139660302027011402 مورخ 1396/10/23 ریحانه حقیقت بین 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3494 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287150977 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027011406 مورخ 1396/10/23 فاطمه رضائي طوقچي 
فرزند عطاءاله بشماره شناسنامه 844 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286434191 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027011414 مورخ 1396/10/23 فاطمه حجه فروش 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 2867 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288135270 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027011445 مورخ 1396/10/23 اکبر جاللي قلعه  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286369797 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 112/36 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027011694 مورخ 1396/10/30 طاهره آلوئی مقدم 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 3402 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283699850 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6495 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 173/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027011995 مورخ 1396/11/09 حســینعلی خانی 
کردآبادی فرزند قدمعلي بشــماره شناســنامه 868 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283984296 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
150 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/17 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027012055 مورخ 1396/11/10 حســین شــوقی 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 11384 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283815567 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 32/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید مهدی طباطبائی خوراسگانی فرزند سید میرزا.
18- راي شــماره 139660302027012099 مورخ 1396/11/11 مسلم ایزدي فرزند 
همت علی بشــماره شناســنامه 3845 صادره از آباده بشــماره ملي 2410446337 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي شاهپور ایروانی فرزند محمد علی .

19- راي شماره 139660302027012175 مورخ 1396/11/12 سیدمحمود حسیني 
فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 38404 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282311492 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7154 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 144/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین شاه ولی خوراسگانی.
20- راي شــماره 139660302027012189 مــورخ 1396/11/12 مرضیه محمدي 
ســنجوانمره فرزند محمد بشــماره شناســنامه 48930 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280378212 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 65/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اسماعیلی .
21- راي شماره 139660302027012190 مورخ 1396/11/12 پروین فرهاني روحاني 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 33024 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282257803 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 495/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027012298 مورخ 1396/11/16 محمدرضا رعنائي 
فر فرزند اکبر بشماره شناســنامه 2283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286998042 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1594 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 334/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027012352 مورخ 1396/11/17 مرتضی صانعی فرزند 
نعمت اله بشماره شناســنامه 5743 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292585897 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/51 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید جالل حسینی فرزند سید حسن.
24- راي شــماره 139660302027012374 مورخ 1396/11/17  فاطمه بخشــوده 
فرزند عیسي بشماره شناســنامه 42603 صادره از تبریز بشماره ملي 1372708472 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 233/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدعلی اسدی هفدانی.
25- راي شــماره 139660302027012384 مــورخ 1396/11/18 غالمحســین 
صادقي حسن آبادي  فرزند محمد بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5649799121 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پــالک 12986 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 89/5 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن پهلوانی ابری .
26- راي شــماره 139660302027012385 مورخ 1396/11/18 بیتا صادقی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 72 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649913889 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12986 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن پهلوانی ابری .
27- راي شــماره 139660302027012388 مــورخ 1396/11/18  مرتضي صالحي 
تلواژگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649846227 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان.
28- راي شــماره 139660302027012392 مــورخ 1396/11/18 بتول ســلماني 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 6653 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283768291 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 397/70 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
29- راي شــماره 139660302027012532 مورخ 1396/11/23 لیال حسیني فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 11915 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 1970890622 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 63/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مصطفی مسائلی فرزند حسین .
30- راي شماره 139660302027012546 مورخ 1396/11/24 علي اکبري خوراسگاني 
فرزند کاظم بشماره شناســنامه 5961 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283761386 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5179 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 164/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي کاظم وکیلی خوراسگانی.
31- راي شــماره 139660302027012574 مورخ 1396/11/25 حســنعلی بزرگي 
جوري فرزند قاسم بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291858075 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12519 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 102/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139660302027012586 مــورخ 1396/11/25 عبــاس اکبري 
شهرســتاني فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 3 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291218092 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلي 11580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162/36 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027012632 مورخ 1396/11/26 مریم دارکي آزاداني 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1030 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291043780 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3و2و1 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 70/98 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

34- راي شماره 139660302027012633 مورخ 1396/11/26 مرتضي زارعي خیاداني  
فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 1931 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291594752 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 195/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027012662 مورخ 1396/11/26 علي احمدي فرزند 
براتعلی بشماره شناسنامه 14 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339800599 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11940 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 130/97 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027012671 مورخ 1396/11/26 حاجیه خانم آقاجاني 
فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 97 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291391215 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10244 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نادعلی آقاجانی .
37- راي شماره 139660302027012673 مورخ 1396/11/26 رباب آقاجاني کردآبادي 
فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 935 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283984954 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10244 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نادعلی آقاجانی .
38- راي شماره 139660302027013215 مورخ 1396/12/14 عباس یحیائی فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 52 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091991480 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 56/42 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی گوهر زادی فرزند حسین.
39- راي شماره 139660302027013217 مورخ 1396/12/14 خورشید یحیائي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1291 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1090622759 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 56/42 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی گوهر زادی فرزند حسین.
40- راي شماره 139660302027013226 مورخ 1396/12/14 سید مهدي حسیني 
بهارانچي فرزند ســید علی بشــماره شناســنامه 1128 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283012553 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/02 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139660302027013229 مورخ 1396/12/14 کفایت قاسمي برسیاني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 392 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284200884 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/02 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
42- راي شــماره 139660302027013278 مــورخ 1396/12/14 ولــي اله اعرابي 
جشــوقاني فرزند صفرعلی بشــماره شناســنامه 1133 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5658984602 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 128 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم معصوم کشاورز فرزند غالمحسین.
43- راي شماره 139660302027013279 مورخ 1396/12/14 محسن آقاجانی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291405471 در ششدانک 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از 
اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/35 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری.
44- راي شماره 139660302027013300 مورخ 1396/12/15 رمضان نوابي سمیرمي 
فرزند شاهرضا بشماره شناسنامه 7165 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209061910 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10055 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/64 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مال علی کردآبادی.
45- راي شــماره 139660302027013306 مورخ 1396/12/15 کریم فروغي ابري  
فرزند حسن بشماره شناسنامه 509 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287527388 در 
دو سهم مشاع از 36 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی باستثناء بها ثمنیه اعیاني 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 145 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 10020/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسن فروغی .
46- راي شــماره 139660302027013317 مــورخ 1396/12/15 حســین عنایتي 
کردآبادي فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291481532 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 137 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی صالحی ابری .
47- راي شــماره 139660302027013342 مورخ 1396/12/15 علیرضا قاسمي نیا 
فرزند یداله بشماره شناســنامه 182 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110726041 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10 فرعي از اصلي 
5306 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی دانشمند .
48- راي شــماره 139660302027013350 مــورخ 1396/12/15 مریم کردگاري 
کردآبادي  فرزند حســین بشــماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283934000 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 129/75 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسم محمدی فرزند محمد .
49- راي شــماره 139660302027013362 مــورخ 1396/12/15 ســید اکبر بنی 
طباء جشوقانی فرزند سید هادي بشــماره شناســنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659593348 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6423 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/39 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
50- راي شماره 139660302027013390 مورخ 1396/12/16 مهدي شیخیان فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 38410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282311557 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 174/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خدیجه زارعی فرزند عزیز اله.
51- راي شــماره 139660302027013391 مورخ 1396/12/16 بتول طبائي فرزند 
حسینعلي بشماره شناسنامه 1464 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287825729 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 174/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خدیجه زارعی فرزند عزیز اله.
52- راي شــماره 139660302027013392 مورخ 1396/12/16 حســین جوادپور 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 26649 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282193759 در 
ششدانگ یکباب انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 6814/49 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139660302027013406 مورخ 1396/12/16 ناصر سعیدی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199567124 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 201/15 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خدیجه امینی .
54- راي شماره 139660302027013407 مورخ 1396/12/16 مجید زارعي گشیري 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1184 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291493344 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 175/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بی بی جان مجردیان .
55- راي شماره 139660302027013410 مورخ 1396/12/16 زهرا صادقیان  فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 10641 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283808277 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8855 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 191/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139660302027013411 مورخ 1396/12/16 زهرا رستمي فرزند 
رضا بشــماره شناســنامه 466 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291509331 در دو و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 9541 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/56 مترمربــع. خریداري طي 

سند رسمي.
57- راي شــماره 139660302027013412 مــورخ 1396/12/16 حســین لطیفي 
خوراســگاني فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291380507 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 9541 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
58- راي شماره 139660302027013413 مورخ 1396/12/17 طیبه موحدیان فرزند 

محمدحسین بشماره شناســنامه 142 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288303661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 168 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی فروغی .
59- راي شــماره 139660302027013416 مورخ 1396/12/17 حمید کرباسي زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 68978 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281787078 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 73/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027013417 مورخ 1396/12/17 حمید کرباسي زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 68978 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281787078 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 123/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027013418 مورخ 1396/12/17 احمد علی گشول فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 765 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129170756 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 141/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد برادران توتونچی.
62- راي شماره 139660302027013420 مورخ 1396/12/17 لیال گله داري فرزند 
مصطفی بشماره شناســنامه 10375 صادره از لنجان بشــماره ملي 1170102395 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن ربیعی سمسوری.
63- راي شــماره 139660302027013423 مورخ 1396/12/17 ناصر حسیني فرزند 
ابولقاسم بشماره شناسنامه 8198 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283783770 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1576 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139660302027013424 مورخ 1396/12/17 نسرین اصغر عموئي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 412 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291125841 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1576 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 218/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027013429 مورخ 1396/12/17 ماشاءاله خواجه زاده 
فرزند بهمیار بشماره شناسنامه 1 صادره از گناوه بشماره ملي 3539833498 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 28/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سید صادق شاهزیدی.
66- راي شماره 139660302027013438 مورخ 1396/12/19 عبدالحسین عابدیني 
پزوه فرزند علي بشماره شناسنامه 3101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283699011 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9564 - 9565 - 
9569 - 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 205/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027013466 مورخ 1396/12/19 علیرضا جباري فرزند 
فریدون بشماره شناســنامه 15849 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283860661 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 68 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 195 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
68- راي شماره 139660302027013467 مورخ 1396/12/19 محمدرضا محمدي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 16 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649885321 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027013474 مورخ 1396/12/19 محمدعلي باقري 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2033 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291501843 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 58/41 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027013493 مــورخ 1396/12/19 محبوبه جرکوئي 
اســپارتي فرزند علي اصغر بشــماره شناســنامه 2945 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283534975 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي میرزا هاشم اخالقی.
71- راي شــماره 139660302027013494 مــورخ 1396/12/19 لطف اله مولوي 
هاروني فرزند کربالئی ابوالقاسم بشماره شناســنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 
4621889486 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 150 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بانو آغا بی بی جهاد اکبر .
72- راي شماره 139660302027013495 مورخ 1396/12/19 حمیدرضا رفیعي فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 3693 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288206305 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 255 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رحمت اله صفری دهاقانی.
73- راي شــماره 139660302027013523 مورخ 1396/12/20 اکرم فروتن فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 60140 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282430963 در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
74- راي شماره 139660302027013524 مورخ 1396/12/20 علیرضا توتونی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 498 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288896395 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
75- راي شــماره 139660302027013534 مورخ 1396/12/21 قدرت اله میرزائي 
ســیچاني فرزند عبدالمحمد بشــماره شناســنامه 871 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288684827 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 549/45 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139660302027013535 مــورخ 1396/12/21 فضل اله میرزائي 
ســیچاني فرزند عبدالمحمد بشــماره شناســنامه 1560 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288834659 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 549/45 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139660302027013550 مــورخ 1396/12/21 پري ناز حکیمانه 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1557 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288852371 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 72 
فرعي از اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ادامه در صفحه7 
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78- راي شماره 139660302027013554 مورخ 1396/12/21 مسعود شايگان فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 2923 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286851841 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 72 فرعي 
از اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
79- راي شماره 139660302027013602 مورخ 1396/12/22 جواد تيغ ران پزوه فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 700 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283913984 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 263/17 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
80- راي شــماره 139660302027013733 مورخ 1396/12/26 ناصر قاسمی نسب  
فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 249 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649934 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8902 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 201/05 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
81- راي شــماره 139660302027013734 مــورخ 1396/12/26 شــهريار علــي 
خاني چمگرداني  فرزند قاسمعلي بشماره شناســنامه 146 صادره از لنجان بشماره ملي 
1171041284 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 133 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي احمد حاج رسوليها .
82- راي شماره 139660302027013747 مورخ 1396/12/27 حيدرقلي شمسي فرزند 
ابراهيم بشماره شناسنامه 15 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199446572 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 171  فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/54 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
83- راي شماره 139660302027013748 مورخ 1396/12/27 مسعود شمس  فرزند 
حيدرقلي بشماره شناسنامه 355 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289427933 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 171  فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/54 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنياد مستضعفان .
84- راي شماره 139760302027000009 مورخ 1397/01/05 محمد غالمي نهوجي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره ملي 1189753472 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13084 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 160/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139760302027000013 مورخ 1397/01/06 شهربانو پروازيان فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 986 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288663358 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 198/72 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
86- راي شماره 139760302027000016 مورخ 1397/01/06 حسن دارکي آزاداني 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291665307 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1-2-3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/47 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين صغيرزاده دارکی فرزند رضا .
87- راي شــماره 139760302027000017 مورخ 1397/01/06 زهرابيگم سجادي 
مولنجاني فرزند سيدحســن بشــماره شناســنامه 2 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291672151 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
181/47 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين صغيرزاده 

دارکی فرزند رضا .
88- راي شــماره 139760302027000020 مورخ 1397/01/06 حسين کيوانداريان 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 97 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285415221 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان و زمين متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 108 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 367/37 

مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی حاجی دائی .
89- راي شماره 139760302027000021 مورخ 1397/01/06 رضوان فتو فرزند يداله 
بشماره شناسنامه 40839 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1280833963 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان و زمين متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 108 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 367/37 

مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی حاجی دائی .
90- راي شماره 139760302027000024 مورخ 1397/01/06 جالل نفيسی نژاد فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 736 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287780229 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
91- راي شماره 139760302027000025 مورخ 1397/01/07 زهره مظلوم الذاکرين 
فرزند سيدعلي بشماره شناسنامه 1397 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288153082 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 150/71 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
92- راي شــماره 139760302027000027 مورخ 1397/01/07 عباسعلي منصوري 
فرزند علي بشماره شناسنامه 2969 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649421668 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9541 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 185/33 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسين اعتباريان.
93- راي شــماره 139760302027000029 مورخ 1397/01/07 قدير علي  شاطري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 85 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284296407 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5865 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 19/59 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس دانش پناه.
94- راي شــماره 139760302027000030 مــورخ 1397/01/07  دولت جمهوری 
اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش - اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان  به شناســه ملي 14000290195  در ششدانگ يکباب مدرسه دخترانه شهدای 
پزوه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 1724/17 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
95- راي شماره 139760302027000031 مورخ 1397/01/07 احمد اميري قهفرخي  
فرزند عباس  بشماره شناســنامه 721 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285538862 در 
ششدانگ يکباب مرغداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 46 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 7667/66 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
96- راي شماره 139760302027000032 مورخ 1397/01/07 عباسعلي ايزدي فرزند 
حاجي قلي بشماره شناسنامه 67 صادره از نائين بشماره ملي 5409717643 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 13005 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 147/75 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
97- راي شــماره 139760302027000038 مــورخ 1397/01/08 رضوان رمضانی 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 568 صادره از ســميرم سفلی بشماره ملي 5129432347 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 36 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/10 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ايران شهيد اول فرزند اسداله.
98- راي شــماره 139760302027000039 مــورخ 1397/01/08 صغرا خانم حق 
شــناس آدرمنابادي فرزند علي بشماره شناســنامه 104 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284024441 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180/46 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا کشاورز هفدانی.
99- راي شــماره 139760302027000040 مــورخ 1397/01/08 محمود عابديني 
خوراســگاني فرزند علی بشــماره شناســنامه 264 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291327983 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/90 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
100- راي شــماره 139760302027000041 مــورخ 1397/01/08 فاطمه مهتري 
خوراسگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 9061 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283792486 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/90 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
101- راي شماره 139760302027000042 مورخ 1397/01/08 حسن عابديني فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 261 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291530509 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/90 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
102- راي شماره 139760302027000043 مورخ 1397/01/08  بمانعلي خيشاوه فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291662316 در ششدانگ 
چهار باب مغازه و يکبابخانه و انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2658/65 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
103- راي شــماره 139760302027000044 مــورخ 1397/01/09 اقــدس برکت 
خوراســگاني فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 27 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291308555 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 9091 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219/34 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
104- راي شماره 139760302027000045 مورخ 1397/01/09 مهدي فشارکي فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 271 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291485211 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9091 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/34 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
105- راي شماره 139760302027000046 مورخ 1397/01/09 فاطمه گلشني منش 
فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 205 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291236945 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9335 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي يداله امينی فرزند بمانعلی.
106- راي شــماره 139760302027000049 مورخ 1397/01/09 زهره اميني قلعه 
نوئي فرزند يداله بشماره شناسنامه 13524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283836998 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي يداله امينی فرزند بمانعلی.
107- راي شــماره 139760302027000059 مورخ 1397/01/09 عليرضا محسنی 
هماکرانی فرزند نادعلي بشــماره شناســنامه 7540 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287339451 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 121 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
108- راي شــماره 139760302027000060 مورخ 1397/01/09 عبدالرضا کريمي 
خياداني فرزند حسين بشماره شناسنامه 166 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293367605 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7929 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 423/27 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج عباس حاجيان خيادانی.
109- راي شــماره 139760302027000065 مــورخ 1397/01/14 احمد شــباني 
خوراســگاني فرزند يداله بشــماره شناســنامه 8959 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283791463 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 6732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 147/89 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حســين لطيفی خوراسگانی فرزند 

حسن.
110- راي شماره 139760302027000067 مورخ 1397/01/14  زهره طغياني فرزند 
علي محمد بشماره شناسنامه 10973 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283811601 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/89 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسين لطيفی خوراسگانی فرزند حسن.
111- راي شــماره 139760302027000100 مــورخ 1397/01/14 فاطمــه ندافي 
خوارســگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 545 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291423184 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 
فرعي از اصلي 5716 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 81/90 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
112- راي شــماره 139760302027000111 مــورخ 1397/01/14 عباس پويان فر 
فرزند علي بشماره شناســنامه 602 صادره از آبادان بشماره ملي 1816716626 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7 فرعي 
از اصلي 15196 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
113- راي شماره 139760302027000114 مورخ 1397/01/14 بهجت صفائي قهنويه 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1297 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287634869 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7 
فرعي از اصلي 15196 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
114- راي شماره 139760302027000204 مورخ 1397/01/14 محمد ياري  فرزند 
قارداش بشماره شناسنامه 581 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5658934311 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 199/75 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
115- راي شــماره 139760302027000234 مــورخ 1397/01/15 زهرا رســتمي 
شــاپورآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 128 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283929511 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 296/95 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی کمشه ای.
116- راي شماره 139760302027000238 مورخ 1397/01/15 رمضان کريمی کيا 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284015084 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 296/95 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رجبعلی کمشه ای.
117- راي شماره 139760302027000388 مورخ 1397/01/19 مصطفي عبديزدان 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 1918 صادره از تهران بشماره ملي 0052959465 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 31 فرعي از اصلي 
15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/67 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي
118- راي شــماره 139760302027000392 مورخ 1397/01/19 منصور حســين 
پورشمس آبادي فرزند عباسعلي بشماره شناســنامه 185 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291359451 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
152 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/20 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.

119- راي شــماره 139760302027000400 مورخ 1397/01/19 ســيد محمد قائد 
اميني هاروني فرزند سيد رمضان بشماره شناســنامه 15 صادره از شهرکرد بشماره ملي 
4621874527 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلي 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152/50 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي هاجر آقابابائی فرزند علی.
120- راي شماره 139760302027000422 مورخ 1397/01/19 رضا ستوده نيا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 4179 صادره از آباده بشماره ملي 2410449751 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 252/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
121- راي شــماره 139760302027000434 مــورخ 1397/01/19 جعفر کرميان 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 26 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291354557 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
31003 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203/55 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
122- راي شماره 139760302027000439 مورخ 1397/01/20 جليل يوسفي گورتي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 11544 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292644095 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/42 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
123- راي شــماره 139760302027000475 مورخ 1397/01/20 غالمعلی جعفري 
کليشادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111591679 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
124- راي شماره 139760302027000533 مورخ 1397/01/21 محمدحسن عابدي 
فرزند حسين بشــماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291297340 در 
ششدانگ يکباب خانه باستثناء ثمنيه سه بيســتم اعيانی از پالک 6122 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 132/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
125- راي شــماره 139760302027000534 مورخ 1397/01/21 موســی عابدي 
فشــارکي فرزند ســلمان بشــماره شناســنامه 78571 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281881181 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

195/23 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
126- راي شــماره 139760302027000535 مورخ 1397/01/21 ســلمان عابدي 
فشارکي فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659536212 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/23 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
127- راي اصالحی شــماره 139760302027001068 مورخ 1397/02/05  آيت اهلل 
شيرواني فيل آبادي فرزند نادعلي بشماره شناســنامه 70 صادره از فارسان بشماره ملي 
4679576669 در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/26

م الف: 2686 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
اجراييه

2/329 شماره اجراييه:9610426795700129  شماره پرونده:9609986795700594 
شــماره بايگانی شــعبه:960594 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096795700354 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795703248 محکوم عليه 
محمدرضا دهقان فرزند حسينعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 170/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/270/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 92/2/10 زمان طرح دعوی کيفری تا 
تاريخ اجرای حکم در حق محکوم له زهره شيرانی بيدآبادی فرزند محمد علی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ باهنر کوچه 10 کوچه کورش پالک 8 و پرداخت نيم عشر 
حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 2213 
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )412 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/330 شماره اجراييه:9710426793800017  شماره پرونده:9609986793800464 
شــماره بايگانی شــعبه:960464 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793800017 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793804149 محکوم عليه 
1- زهره مرادی 2- بهمن جهان گيری 3- بهرام جهان گيری 4- الميرا غالمی محکوم 
هســتند به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 472/500 
ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشــر آگهی به مبلغ 120000 ريال و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 1/746971-96/3/21 تا تاريخ اجرای حکم 
در حق محکوم له رسول صادقی فرزند محمود به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ 
آيت اله کاشانی و پرداخت نيم عشــر حق االجرا به صورت تضامنی. محکوم عليه مکلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 

به هر نحو با انگيــزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانــده اموال برای پرداخت ديون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم عليــه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 2176 شــعبه 8 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )420 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

2/331 شماره اجراييه:9710426805200041  شماره پرونده:9609986805201142 
شماره بايگانی شعبه:961142 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805202034 محکوم عليه وحيد کاهه به نشــانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 385/000 هزار ريال بابت هزينه های دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 1396/9/11 لغايت اجرای حکم و نيم عشر اجرايی در 
حق محکوم له محمدرضا آبياری ريزی فرزند حسن به نشانی اصفهان خ امام خمينی خ 
باباگلی جنب بانک ملی پ 1، محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط 
 محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکوميت مالی 1394(. 
م الف: 2175 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان  )405 

کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/332 شماره اجراييه:9710426796200022  شماره پرونده:9609986796201085 
شــماره بايگانی شــعبه:961093 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096796200018 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796202537 محکوم عليه 
حامد احمدی فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در يکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند مالکيت خودرو ) 15 س 597 ايران 53( و پرداخت مبلغ 
925/000 ريال بابت هزينه دادرسی و با احتساب نيم عشر دولتی در حق محکوم له فاطمه 
موسوی فرزند جمعه به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ زينبيه خ آيت اله غفاری ک 
بی سيم ک پارسيان ک ابوالفضل. محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط 
محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکوميت مالی 1394(. 
م الف: 2173 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهيد حججی(  )409 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/333 شماره اجراييه:9710426793800027  شماره پرونده:9609986793800465 
شــماره بايگانی شــعبه:960465 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793800018 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793803783 محکوم 
عليه 1- اسدا... بصيری 2- شهريار نصيری فرزند عليمراد هر دو به نشانی مجهول المکان 
باســويه محکومند به پرداخت مبلغ 14/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
1/275/000 ريال بابت هزينه دادرســی و هزينه نشــر آگهی به مبلغ 120000 ريال و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 95/4/26-0466/819875 
تا تاريخ اجرای حکم در حق محکوم له رســول صادقی فرزند محمود به نشــانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ آيت اله کاشــانی و پرداخت نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه 
مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيــزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانــده اموال برای پرداخت ديون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 2172 شــعبه 8 حقوقی مجتمع 
 شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهدای مدافع حرم(  )417 کلمه، 

4 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:

ایران هفتمین مصرف کننده این لوازم در دنیاست، مصرف این مواد در 
جامعه دو برابر مصرف دارو است ، گردش مالی ابازار این لوازم چیزی در 
حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. حتما شما هم به این آمار 
عجیب برخورده اید اعداد و ارقامی که می گوید ایران جزو رده های باالی 
جدول استفاده کنندگان از لوازم آرایشی است. اگر چه تقریبا استفاده از 
این وسایل در تمامی جوامع در حال پیشرفت آمار باالیی دارد اما به نظر 
می رسد سرعت رشد استفاده از لوازم آرایشی در ایران و چند کشور عربی 
در دو دهه گذشته بسیار سرسام آور بوده است. اگر چه این آمار نیز مانند 
خیل دیگر ارقام عجیب و غریب در ایران در پرده ای از مالحظات سیاسی 
و اجتماعی الپوشانی شد اما اثرات سوء سالمت آن بر روی جامعه ای که 
سرطان و سایر بیماری های پوستی در آن به سرعت در حال رشد است 

قابل انکار و پنهان نیست.
مصرف بی رویه لوازم آرایشی با سالمت خانم ها چه می کند؟

بررسی های انجام شده نشان می دهد که بیش از ۸00 نوع ماده مضر در 
انواع لوازم آرایشی و عطرهای صنعتی وجود دارد که استفاده مدام از این 
محصوالت ترکیبات مضر آنها جذب بدن می شــود و باعث سرطان می 
شود.کارشناسان هشدار می دهند که صدمات حاد کبدی یکی از جدی 
ترین اثرات مخرب اســتفاده از لوازم آرایشی است. یکی از شایع ترین و 
قوی ترین مواد ســرطان زا در لوازم آرایش آفالتوکسین نوع B است که 
مصرف آن صدمات حاد کبدی را به دنبال دارد معموال اینگونه مواد سمی 
در لوازم آرایشی غیر مجاز وجود داشته و به راحتی از طریق پوست جذب 
بدن می شود.پوست افراد بســته به عوامل ژنتیک و محیطی مختلف از 
جمله مقاومت پوست، شرایط محیط و مواد شیمیایی که در لوازم آرایش 
استفاده می شود، متفاوت است. به همین دلیل نمی توان دقیق گفت چه 
مدت لوازم آرایش می تواند روی پوست بماند یا مشکل ساز شود. به طور 
کلی بعضی افراد، پوست بسیار حساســی دارند و در کوتاه ترین مدت، 
ممکن است پوست واکنش نشــان دهد و در مقابل کسانی هستند 
که سال ها مشکلی با استفاده از مواد آرایشی ندارند. آنچه مشخص 
است این که تکرار استفاده از هر نوع کرم یا مواد آرایش و بهداشتی 

می تواند بتدریج در بعضی از افراد باعث حساسیت پوستی شود. 
مشهودترین عوارضی که در مصرف لوازم آرایش دیده می شود، 

مسمومیت با سرب است. سرب در رنگ هایی که در رژ لب 
اســتفاده می شــود، وجود دارد و احتمال زیادی دارد از 
طریق دهان وارد شود و به مرور زمان در بدن تجمع پیدا 
کند و آسیب رسان باشد. به همین دلیل تاکید می شود در 
نوع مواد آرایش مصرفی بویژه لوازم آرایشی اطراف دهان 

و چشم دقت بیشتری صورت گیرد.
لوازم آرایشی ارزان از جنون گاوی تا پرخاشگری

حساســیت، تورم، تاول، سوزش، خارش، سوزن ســوزن شدن، کهیر، 
لک و آکنه از عوارض مهم استفاده از لوازم آرایشی غیر استاندارد است 
همچنین احتمال سرایت برخی بیماری های مرتبط مثل جنون گاوی 
به خصوص در انواع تقلبی و با بستهع بندی های غیر بهداشتی وجود دارد. 
در میان مواد آرایشی پر طرفدار رژلب ها در ریف اول ایجاد مسمومیت 

های ناشی از سرب در بدن استفاده کنندگان هستند. رژ لب ها، معموال 
سرب دارند و آلودگی به سرب در درازمدت باعث اختالل های رفتاری، 
افزایش پرخاشگری و کاهش بهره هوشی می شود. خستگی زودرس و 
کم خونی های مزمن نیز با این موضوع در ارتباط اســت و در خانم های 

باردار بر سالمت جنین اثر می گذارد.
توصیه هایی برای استفاده کم خطر از لوازم آرایشی

گر چه چند سالی است که لوازم آرایشی ارگانیک به عنوان یک جایگزین 
مطمئن و کم خطر برای مصرف کنندگان لوازم آرایشــی مطرح شده 
است اما نمی توان به راحتی به این اقالم اطمینان کرد چرا که  قطعا در 
حین ساخت، این مواد تغییر ماهیت می دهند و نمی توان یک محصول 
آرایشــی را صددرصد گیاهی تلقی کرد. اما ممکن است درصدی از آن 
ماده مورد استفاده را مواد گیاهی تشــکیل دهد. اما می توان با انتخاب 
هوشمندانه لوازم آرایشــی که قصد اســتفاده از آنها را داریم کمترین 
آسیب را به بدنتان وارد نمایید. اولین گام برای استفاده از مواد آرایشی 
و حفظ سالمت بدن کم کردن میزان استفاده آن به صورت روزانه است. 
مســاله بعد اینکه تا حد ممکن از تا از محصوالت آرایشی معطر و رنگی 
استفاده نکنید. هر لوازم آرایشی دارای تاریخ تولید و انقضا است و در غیر 
این صورت به استاندارد بودن آن شک نمایید. در دوران بارداری از مواد 
آرایشی استفاده نکنید. برای کودکان تنها از مواد بهداشتی مخصوص 

آنها استفاده کنید. هرگز از چند محصول آرایشی همزمان استفاده 
نکنید. مثال کرم بــدن و صورت را یک 

روز نزنید. افزایــش ناگهانی میزان 
ترکیب های سمی واقعا خطرناک 

است.

بســیاری از برندهای 
بزرگ لــوازم آرایشــی برای 

حضور در بازارهــای ایرانی تمایل 

دارند این مساله در حالی است که به علت قیمت باالی این اقالم به دلیل 
ارزش کم پول ایران موجب رواج و استقبال از مواد آرایشی قاچاق شد 
است بر اساس اعالم مسووالن گمرک تقریبا هیچ سفارشی برای واردات 
لوازم آرایشی ثبت نشده است اما بازار سر شار از کاالهای خارجی است.

کشــور ایران هفتمین مصرف کننده لوازم آرایشــی در 
دنیاســت و مصرف این لوازم در جامعــه دو برابر مصرف 
داروســت.گردش مالی این بازار چیــزی حدود 30 هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود. به طورقطع شما هم به این 
آمار عجیب برخورده اید؛ اعداد و ارقامی که می گوید مردم 
ایران جزو رده های باالی جدول استفاده کنندگان از لوازم 
آرایشی هســتند. اگر چه تقریبا استفاده از این وسایل در 
تمام جوامع در حال پیشرفت، آمار باالیی دارد اما به نظر 
می رسد سرعت رشد استفاده از لوازم آرایشی در ایران و 
چند کشور عربی در دو دهه گذشته بسیار سرسام آور بوده 
است. اگر چه این آمار نیز مانند خیل دیگر ارقام عجیب و 
غریب داخلی، در پرده ای از مالحظات سیاسی و اجتماعی 
الپوشانی شد؛ اما اثرهای سوء سالمت آن  روی جامعه ای 
که سرطان و سایر بیماری های پوستی در آن به سرعت در 

حال رشد است، قابل انکار و پنهان نیست.
مصرف بی رویه لوازم آرایشی با سالمت خانم ها 

چه می کند؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد که بیش از ۸00 نوع 
ماده مضر در انواع لوازم آرایشی و عطرهای صنعتی وجود 
دارد که اســتفاده مدام از این محصوالت موجب می شود 
ترکیبات مضر آن ها جذب بدن شــده، منجر به سرطان 
شود. کارشناسان هشدار می دهند که صدمات حاد کبدی 
یکی از جدی ترین اثرات مخرب استفاده از لوازم آرایشی 
است. یکی از شــایع ترین و قوی ترین مواد سرطان زا در 
لوازم آرایش »آفالتوکســین نوع B« است که مصرف آن 
صدمات حاد کبدی را به دنبال دارد. معموال اینگونه مواد 
سمی در لوازم آرایشی غیرمجاز وجود دارد و به راحتی از 
طریق پوست جذب بدن می شود. پوســت افراد بسته به 
عوامل ژنتیک و محیطی مختلف از جمله مقاومت پوست، 
شرایط محیط و موادشیمیایی که در لوازم آرایش استفاده 
می شود، متفاوت اســت. به همین دلیل نمی توان دقیق 
گفت چه مدت لوازم آرایش می تواند روی پوســت بماند 
یا مشکل ساز شود. به طور کلی بعضی افراد، پوست بسیار 
حساسی دارند و در کوتاه ترین مدت، ممکن است پوست 
واکنش نشان دهد؛ در مقابل، کسانی هستند که سال ها 
مشکلی با استفاده از مواد آرایشی ندارند. آنچه مشخص 
است اینکه تکرار اســتفاده از هر نوع کرم یا مواد آرایشی 

و بهداشــتی می تواند به تدریج در بعضــی افراد موجب 
حساسیت پوستی شــود. مشــهودترین عوارضی که در 
مصرف لوازم آرایش دیده می شود، مسمومیت با »سرب« 
اســت. اقبال عمومی اغلب مصرف کنندگان نســبت به 
استفاده از رژ لب های ارزان موجب شــده، انواع تقلبی و 
غیراستاندارد این محصوالت در بازار به وفور یافت شود. به 
همین دلیل تاکید می شــود در نوع مواد آرایشی مصرفی 
به ویژه لوازم آرایشی اطراف دهان و چشم دقت بیشتری 

صورت گیرد.
خطر لوازم آرایشی ارزان، از »جنون گاوی« تا 

»پرخاشگری«!
حساســیت، تورم، تاول، ســوزش، خارش، سوزن سوزن 
شــدن، کهیر، لک و آکنه از عوارض مهم استفاده از لوازم 
آرایشی غیراستاندارد اســت. همچنین احتمال سرایت 
برخی بیماری های مرتبط مثل جنون گاوی به خصوص در 
انواع تقلبی و با بسته بندی های غیربهداشتی وجود دارد. در 
میان مواد آرایشی پر طرفدار، رژلب ها در ردیف اول ایجاد 
مسمومیت های ناشی از سرب، در بدن استفاده کنندگان 
هستند. رژ لب ها معموال ســرب دارند و آلودگی به سرب 
در درازمــدت موجب اختالل هــای رفتــاری، افزایش 
پرخاشــگری و کاهش بهره هوشی می شــود. خستگی 
زودرس و کم خونی های مزمن نیز با این موضوع در ارتباط 
است و در خانم های باردار بر سالمت جنین اثر می گذارد.

توصیه هایی برای استفاده کم خطر از لوازم 
آرایشی

گر چه چند سالی اســت لوازم آرایشی ارگانیک به 
عنوان یــک جایگزین مطمئــن و کم خطر برای 

مصرف کنندگان لوازم آرایشــی مطرح شده 
است، اما نمی توان به راحتی به این اقالم 
اطمینان کرد؛ چراکه در حین ســاخت، 
این مواد تغییر ماهیت می دهند و امکان 
ســاخت یک محصول آرایشی صددرصد 
گیاهی وجود ندارد؛ هر چند ممکن است 
درصدی از آن ماده مورد استفاده را مواد 

گیاهی تشکیل دهد. می توانید با انتخاب هوشمندانه 
لوازم آرایشی که قصد استفاده از آن ها را دارید، کمترین 
آسیب را به بدن تان وارد سازید. نخستین گام برای استفاده 
از مواد آرایشــی و حفظ ســالمت بدن، کم کردن میزان 

استفاده آن به صورت روزانه است. مسئله بعد اینکه تا حد 
ممکن از محصوالت آرایشی معطر و رنگی استفاده نکنید. 
هر لوازم آرایشی دارای تاریخ تولید و انقضاست، در غیر این 

صورت به استاندارد بودن آن شک کنید.
  در دوران بارداری از مواد آرایشــی استفاده 

نکنید 
برای کودکان تنها از مواد بهداشتی مخصوص آنان استفاده 
کنید.  هرگز از چند محصول آرایشــی همزمان استفاده 
نکنید. مثال کرم بدن و صورت را یــک روز نزنید. افزایش 

ناگهانی میزان ترکیب های سمی واقعا خطرناک است.
بســیاری از برندهای بزرگ لوازم آرایشی برای حضور در 
بازارهای ایرانی تمایل زیادی دارند؛ این مسئله در حالی 
است که به علت قیمت باالی این اقالم به دلیل ارزش کِم 
پول ایران، سبب رواج و اســتقبال از مواد آرایشی قاچاق 
شده است. بر اساس اعالم مسئوالن گمرک، تقریبا هیچ 
سفارشــی برای واردات لوازم آرایشــی ثبت نشده است؛ 
اما بازار سرشــار از کاالهای خارجی اســت که درنهایت 
عالقه مندان به آرایش سالمت شــان را بــا آن ها تاخت 

می زنند.

 تاخت زدن 
سالمتی 
با لوازم آرایشی
 غیراستاندارد!

زنان میانسال استرس 
کمتری دارند

نتایج یــک مطالعه نشــان می دهد که 
افزایش ســن به زنان کمــک می کند، 
کمتر احساس استرس داشــته باشند. 
کارشناســان آمریکایــی می گوینــد: 
زمانی که زنــان وارد دوران میانســالی 
می شــوند کمتر اســترس دارنــد و در 
از کیفیــت بــاالی زندگی برخــوردار 
هســتند.مطالعه انجام شده در دانشگاه 
»میشــیگان« نشــان داد: اســترس 
ادراک شــده – مقیاس اعتماد به نفس، 
کنترل و توانایی بــرای مواجهه با عوامل 
اســترس زای زندگی – برای بسیاری از 
زنان در یک دوره پانزده ســاله کاهش 
می یابد. این نتایج بر اســاس اطالعات 
جمــع آوری شــده از 3000 زن ۴۲ تا 
۵3 ســاله به دست آمده اســت. در این 
بررســی آمده اســت: وضعیت یائسگی 
عامل تاثیرگذار در این زمینه نیســت و 
این ادعا در واقع ایده ارتباط یائســگی با 
استرِس بیشــتر و افسردگی را به چالش 
می کشــد.زنانی که ســطح تحصیالت 
پایین تــر و وضعیت مالی ســخت تری 
دارند، در مقایسه با دیگر همساالن خود 
احساس اســترس بیشــتری می کنند؛ 
اما این تفاوت با گذشــت زمان کاهش 
می یابد. یکی از کارشناسان این مطالعه 
گفت: نتایج به دست آمده نشان می دهد 
حتی زنانی که سطح تحصیالت پایین تر 
یا مشــکل مالی دارند در دوره میانسالی 
 کمتــر دچــار اســترس ادراک شــده

 می شوند.

تغییرهای ظاهری پا که 
می تواند نشانه بیماری باشد

بروز تغییر درپاها چه روی پوست و چه 
روی ناخن ها می تواند نخســتین نشانه 
یک مشکل جدی باشــد که اگر به موقع 
تشخیص داده شــود، زندگی فرد نجات 
پیدا می کنــد. »کارولیــن مک آلون«، 
یکــی از متخصصــان انجمــن درمانی 
بیماری های پــا در کالیفرنیا گفت: پاها 
نخســتین اعضای بدن هستند که تحت 
تاثیر مشــکالت عصبی قــرار می گیرند 
و در دورتریــن فاصله از قلب و ســتون 
فقرات واقع شــده اند. همچنین دالیل 
دیگری وجود دارد که ثابت می کند نباید 
از سالمت پاها غافل شد. وجود رشته های 
مو روی انگشــتان پا عالمــت خوبی به 
حساب می آید؛ زیرا ریزش ناگهانی آن ها 
می تواند نشان دهنده وجود مشکلی در 

سیستم گردش خون باشد. 
گرفتگی مکرر پاها یکــی دیگر از عالیم 
بیماری است. کمبود ریزمغذی ها در بدن 
و از دست رفتن آب می تواند یکی از دالیل 
گرفتگی مکرر عضالت پا باشد. از دست 
رفتــن آب بدن به گرفتگــی ماهیچه ها 
منجر می شود. همچنین الزم است فرد 
نســبت به دریافت پتاســیم، منیزیم و 
کلسیم اقدام کند؛ زیرا کمبود این مواد 
مغذی یکی از دالیــل گرفتگی عضالت 
است. به گزارش اســپوتنیک، کم کاری 
تیروئید شــایع ترین علت ســرد بودن 

همیشگی پاهاست. 
این  همچنین 

امکان وجود 
کــه  دارد 
فردی حتی 
تا رســیدن 
به ســن ۴0 

از  ســالگی 
بتــالی خود  ا

بــه کــم کاری 
تیروئیــد اطالع 

نداشته باشد. 

خوراکی های مفید برای 
پیش از خواب

برای داشتن خواب خوب، برخی از مواد 
غذایی بسیار موثر هســتند. برای مثال 
»شیر« یکی از محبوب ترین نوشیدنی ها 
پیش از خواب است. مصرف شیر به دلیل 
باال بردن ســطح هورمون های مالتونین 
)هورمون خواب( و سروتونین، آرام بخش 
است و می تواند زمینه را برای داشتن یک 

خواب راحت فراهم کند. 
خوراکی هایی نظیر گردو، سویا، گیالس، 
ماهی قزل آال و اســفناج نیــز به دلیل 
تأمین نیاز بــدن به تریپتوفان )اســید 
آمینه تولید کننــده هورمون مالتونین( 
 برای داشــتن خواب خوب، بسیار موثر

 هستند.

منزل
کافه 

با استفاده از »بهار نارنج« یا شکوفه درخت نارنج که در 
بهار می روید، مربا و شربت بهار نارنج تهیه می شود. 

مواد الزم:
عرق بهار نارنج۲ پیمانه، شــکر ۵ پیمانــه، آبلیمو1 ق 

سوپ خوری، آب3 پیمانه
شیوه تهیه:

برای تهیه شربت می توانید از عرق بهار نارنج 
استفاده کنید، به این صورت که ابتدا باید شکر، آب 

و عرق بهارنارنج را در ظرفی بریزید و روی حرارت قرار 
دهید تا بجوشد.حدود ده دقیقه قبل از قوام آمدن شربت، 

آبلیمو را به آن اضافه کنید و اجازه دهید تا ده دقیقه دیگر 
بجوشــد. وقتی شــربت قوام آمد، آن را از روی حرارت 
بردارید و بعد از سردشــدن ســرو کنید. بهتر است 
شربت بهار را  در یخچال نگه داری بگذارید تا 

خراب نشود.

شربت بهار نارنج 

ضدحساسیت های بهاره

9 ماده غذایی برای مقابله با آلرژی بهاری
دل انگیزترین فصل سال با گام هایی لطیف از راه رسیده است. در میان این همه سرسبزی، طراوت و زیبایی، برخی افراد با آب ریزش بینی، سوزش چشم 
و گلو، اشک ریزی و عطسه های پی درپی کالفه می شوند. این ها عالئم آلرژی بهاری هستند. گرده گل و گیاه و دیگر آلرژن ها، مخاط بدن را حساس 
کرده و سیستم ایمنی را وادار می کنند با تولید یک ماده شیمیایی به نام هیستامین واکنش نشان دهد. البته اگر در طبیعت مواد تحریک کننده تولید 

هیستامین وجود دارد، پادزهر آن نیز آفریده شده است. با مصرف برخی مواد غذایی می توانید عالئم آلرژی بهاری را کاهش دهید...

درست است که با مصرف روزانه یک عدد 
»ســیب« نمی توان به طور کامل از آلرژی بهاری 

خالص شد، اما این میوه به تسکین عالئم کمک می کند. 
 C چگونه؟ نتایج پژوهش ها نشان می دهد که ویتامین
بدن را در مقابله با آسم و آلرژی ها مجهز می کند. سیب 
حاوی این ویتامین، همچنین آنتی اکسیدان هایی در 
پوست خود است که موجب بهبود عملکرد ریه ها 

شده و کمک می کند راحت تر نفس بکشید. 
عالوه بر سیب حتما به پرتقال و کیوی 

نیز اعتماد کنید.

سیب
انگور سیاه

سراغ انگور سیاه بروید. چون پوست نازک این میوه سرشار از آنتی اکسیدانی قوی 
به نام »رسوراترول« است که خاصیت ضدالتهابی دارد. این ترکیب به کاهش 

عالئم آلرژی کمک زیادی می کند. محققان به این نتیجه رسیده اند 
که مصرف منظم انگور سیاه، ســیب و پرتقال موجب کاهش عالئم 

آلرژی می شود.

ماهی
»ماهی«  میل کنید. تحقیقات نشان داده 
است اسیدهای چرب »امگا 3 « خطر بروز 
آلرژی ها را کاهــش می دهد. اگر آلرژی 
دارید نیز مطمئن باشید مصرف ماهی به 

کاهش عالئم تان کمک می کند. 
ماهی آزاد سرشار از این ترکیبات مفید 

است.

هویج
هویج شــما را از عالئم آزاردهنده آلرژی 
رهایی می دهد؛ زیرا سرشــار از ویتامین 
C بوده و عالوه بر تقویت سیســتم ایمنی 
بدن به کاهش خطر ابتال به ســرطان نیز 
کمک می کنــد. هویج به دلیل داشــتن 
مقدارزیادی ویتامین آ وآنتی اکســیدان، 
برای پوست بدن و اســتحکام آن بسیار 

مفید است.
نوشیدن آب هویج تازه برای 
افراد آلرژیک توصیه می شود. 
اگر می خواهید ویتامین های 
ایــن »نارنجی پــوش« بهتر 
جذب بدن تان شود، آن را با مقدار 
اندکی روغــن، گردو یــا پنیر میل 
کنید؛ زیرا »کاروتنوئیدهای« موجود در 

آن محلول در چربی هستند. 
بهتر اســت هویج را به صــورت پخته 
شــده میل نماییــد. اگر چــه هویج 
مانع بــروز بیماریهای پوســتی نظیر 
آکنه،حساســیت، کورک می شــود اما 
نباید در خوردن آن افــراط نمود چون 

باعث زرد شدن پوست می  شود.

اسفناج
اسفناج منبع ویتامین A و C است. در واقع با یک 
»ابَرسبزی« طرف هستید که پروتئین زیادی برای 
تقویت بدن و بهبود عملکرد ارگان های حیاتی در 

اختیــار دارد. اســفناج همچنین 
منبــع »آهــن« اســت. یک 
فنجان اسفناج پخته شده، دو 
میلی گرم ویتامیــن E دارد که 
برای کاهش عالئم آلرژی مؤثر 

عمل می کند.

کلم برگ
نتایج پژوهش ها نشــان می دهد که »کلــم برگ« و دیگر 
کلم های بــرگ دار ماننــد »کلم کیــل«، موجب کاهش 
عالئم تب یونجــه و آلرژی های پاییزی می شــوند؛ چون 
سرشار از ترکیبی به نام »کاروتنوئید« 
هستند که عالئم آلرژی را تسکین 
می دهد. هر چــه رنگ برگ ها 
تیره تر باشــد به معنای غنای 

بیشتر کاروتنوئید است.

بروکلی
»بروکلــی« را هماننــد لیموتــرش، پرتقــال، 
گریپ فــروت و توت فرنگی، منبــع ویتامین C و 

تســکین دهنده عالئم آلرژی می دانند. بدن برای مقابله با آلرژی های فصلی بــه روزانه ۵00 میلی گرم 
ویتامین C نیاز دارد و هر پیمانه بروکلی خام حدود ۸0 میلی گرم از این ویتامین را تأمین می کند.

سیر
اگر آلرژی امان تان را بریده اســت، به غذاهای تان »ســیر« بزنید. چون در سیســتم تنفس و دســتگاه 

ش  ر ا مانند یک ماده ضدعفونی کننده قوی عمل می کند. ســیر خاصیت گــو
آنتی هیســتامینی نیــز دارد و بــه عقیــده متخصصان بین 
آنتی اکسیدان های قوی موجود در آن و کاهش حساسیت 
به گرده هــا ارتباط نزدیکــی وجــود دارد. »پیاز« نیز 
 شما را از شــر عالئم آزاردهنده آلرژی بهاری خالص 

می کند.

آناناس
اگر با رسیدن بهار بدن تان ساز مخالف می زند و عطسه و آب ریزش بینی 

آزارتان می دهد، سراغ »آناناس« بروید. این میوه شیرین و آبدار سرشار 
از یک ترکیب ضدآلرژی به نام »برومالئین« اســت. نتایج پژوهش ها 

نشــان می دهد این آنزیم ضدالتهابی قوی و یک سالح طبیعی در 
برابر عطسه های پی در پی اســت. به این معنی که التهاب مجاری 

تنفسی و ســینوس را از بین می برد و به تنفس راحت تر کمک 
می کند. یادتان باشد که آناناس نیز یکی از میوه های سرشار 

از ویتامین C است.

پریسا سعادت

تاخت زدن  سالمتی  با لوازم آرایشی غیراستاندارد!
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مفاد آراء
1/251 شــماره: 97/921648736-1397/01/22 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027011793 مورخ 1396/11/03 محمد حسیني فرزند 
سید مرتضي بشماره شناسنامه 3338 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283696630 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 178/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله امینی پزوه فرزند علی .
2- راي شــماره 139660302027011837 مــورخ 1396/11/04 مهدي ترابي فرزند 
غالمعلي بشماره شناســنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285501977 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب قسمتی از ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 4897 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 که با پالک 4898 فرعی تواما 
تشکیل یکباب ساختمان را میدهد ثبت اصفهان به مساحت 282/61 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027011838 مورخ 1396/11/04 مهدي سرجوئي فرزند 
حسام بشماره شناسنامه 966 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288310900 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4897 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 که با پالک 4898 فرعی تواما تشــکیل 
یکباب ساختمان را میدهد ثبت اصفهان به مســاحت 282/61 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027011957 مورخ 1396/11/08  زهرا مطلبي فشارکي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 14 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659563139 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 3124 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 251/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139660302027012095 مورخ 1396/11/11 احمد قضاوي فرزند 
جالل بشماره شناسنامه 52 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291337271 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10758 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/02 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027012490 مورخ 1396/11/21 منصور ستار فرزند تقی 
بشماره شناسنامه 36791 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282295314 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 178/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

جواد عتیقه چی فرزند مرتضی.
7- راي شــماره 139660302027012565 مورخ 1396/11/24 محمدباقرمنتظری 
شاتوری  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 601 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659232991 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 174 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
8- راي شــماره 139660302027012577 مورخ 1396/11/25 زهرا قرباني کاوناني 
فرزند سلطانعلي بشماره شناسنامه 46 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291346708 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 89/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صاحب بصیری.
9- راي شماره 139660302027012585 مورخ 1396/11/25  علي ابوالقاسمي فرزند 
خداداد بشماره شناسنامه 2 صادره از مبارکه بشــماره ملي 5419277174 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 11841 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027012587 مورخ 1396/11/25 محمد قرائت خیابان 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1145 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285775899 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11918 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي نبی اله کشاورز شهرستانی .
11- راي شــماره 139660302027012590 مورخ 1396/11/25 سید علي سجادیه 
فرزند سیداکبر بشماره شناسنامه 55053 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281647535 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1272 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 107/13 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027012607 مورخ 1396/11/26  مهدي داوري دولت 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1139 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287238025 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 262/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فروغ و پروانه اعظم ناظری.
13- راي شماره 139660302027012614 مورخ 1396/11/26 موسي داوري دولت 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 90909 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281905089 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 262/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فروغ و پروانه اعظم ناظری.
14- راي شــماره 139660302027012621 مورخ 1396/11/26 مرتضي ســهیلي 
اصفهاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 20424 صادره از کربال بشماره ملي 4722377618 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027012622 مورخ 1396/11/26 شهناز اسماعیلیان کیا 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 2513 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286703931 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027012653 مورخ 1396/11/26 عبدالحسین اشرف 
فرزند مرتضی بشماره شناســنامه 10 صادره از نائین بشــماره ملي 5409868196 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12674 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 134/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي میرزا حسن فروغی ابری.
17- راي شماره 139660302027012666 مورخ 1396/11/26 عبدالعلي مناني پیکاني 
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 14 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649593353 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 93/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمي سید حسین میر اسماعیلی هفدانی.

18- راي شــماره 139660302027012667 مورخ 1396/11/26 زینب پاشائي فرزند 
جان محمد بشماره شناسنامه 1293 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129138968 در 
دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9558 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان .
19- راي شــماره 139660302027012668 مورخ 1396/11/26 علیرضا مسجدی 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 9812 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283799995 
در سه و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9558 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان .
20- راي شماره 139660302027013209 مورخ 1396/12/14 اعظم شفیع زاده فرزند 
محمد حسین بشماره شناســنامه 598 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285609980 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/52 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027013212 مورخ 1396/12/14 حسین زرکوب فرزند 
علي بشماره شناسنامه 43082 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280856416 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/52 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027013218 مــورخ 1396/12/14 عبــاس قنبري 
ســلیمان آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 749 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286601819 در 90 سهم مشاع از 180 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027013219 مورخ 1396/12/14 کرمعلي یزدي فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 55 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091951233 در 90 سهم 
مشاع از 180 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027013251 مــورخ 1396/12/14 عباس عبدالهی 
خوراسگانی فرزند اســمعیل بشــماره شناســنامه 881 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291584412 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلــي 5132 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 214/76 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027013256 مــورخ 1396/12/14 منصــور زماني 
خوراســگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 361 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291451791 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 
فرعي از اصلي 6509 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/49 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027013268 مورخ 1396/12/14 محمد علی خودسیانی 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 866 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129171787 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 149/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خدیجه زارعی فرزند عزیزاله .
27- راي شــماره 139660302027013276 مــورخ 1396/12/14 جعفر چنگانیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 6943 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283771217 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5656 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 114/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی لطیفی خوراسگانی فرزند حاج مال محمد.
28- راي شماره 139660302027013282 مورخ 1396/12/14 شهربانو مرادي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 16 صادره از گلپایگان بشماره ملي 1219196630 در 24 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1598 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027013286 مورخ 1396/12/14 منصوره مرشدي فرزند 
حسینعلي بشماره شناسنامه 14938 صادره از تهران بشماره ملي 0036164720 در 31/80 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1598 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027013287 مورخ 1396/12/14 حسینعلي مرشدي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 966 صادره از فریدن بشماره ملي 1159111138 در 16/2 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1598 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139660302027013294 مورخ 1396/12/15 محمدعلي خوراسگاني  
فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 188 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291339175 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5428 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 274/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139660302027013296 مــورخ 1396/12/15 زهــرا مقیمــي 
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 10416 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283806037 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 274/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027013308 مورخ 1396/12/15 امین عطائي کچوئي  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 2442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285102797 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 450 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شماره 139660302027013309 مورخ 1396/12/15 تقي نیلي احمدآبادي  
فرزند عبدالغفور بشماره شناسنامه 1028 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287594689 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 1869/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد جواد نیلی احمدآبادی.
35- راي شماره 139660302027013356 مورخ 1396/12/15 محمود پنجه پور فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 538 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283574802 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7627 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 57/88 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027013357 مورخ 1396/12/15 احمدرضا پنجه پور 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 923 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286557550 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7627 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 57/88 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027013358 مورخ 1396/12/15 محمود پنجه پور  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 538 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283574802 در سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7627 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 35/18 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027013359 مورخ 1396/12/15 احمدرضا پنجه پور 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 923 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286557550 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7627 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/18 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027013360 مورخ 1396/12/15 میالد اسدیان اصفهاني 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 4965 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285180471 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 531/43 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139660302027013361 مورخ 1396/12/15 احسان شعله فرزند 
اکبر بشماره شناســنامه 2897 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291960139 در سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 531/43 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027013363 مورخ 1396/12/15 زهرا کریمي فرزند 
منصور بشــماره شناســنامه 2336 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286642647 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 2951/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027013400 مورخ 1396/12/16 مریم پورمحســن 
آبادي فرزند احمد بشماره شناسنامه 1426 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288183674 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مریم پور محسن آبادی فرزند احمد.
43- راي شــماره 139660302027013426 مورخ 1396/12/17 محمدرضا خبازیان 
فرزند بهرام بشــماره شناســنامه 958 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649169683 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 10393 
 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 159/37 مترمربع. خریــداري طي

 سند رسمي.
44- راي شــماره 139660302027013468 مورخ 1396/12/19 حسنعلي مشهدي 
بفروئي فرزند یداله بشماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287886604 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 277/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست.
45- راي شماره 139660302027013471 مورخ 1396/12/19 سیده عصمت شوشتري 
فرزند سیدعلي بشماره شناسنامه 2489 صادره از فریدن بشماره ملي 1159399212 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست.
46- راي شماره 139660302027013472 مورخ 1396/12/19 سیده عصمت شوشتري 
فرزند سیدعلي بشماره شناسنامه 2489 صادره از فریدن بشماره ملي 1159399212 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست.
47- راي شماره 139660302027013476 مورخ 1396/12/19 محمود احمدي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 90 صادره از فریدن بشــماره ملي 1159499241 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعــه زمین پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 138/63 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارع .
48- راي شماره 139660302027013485 مورخ 1396/12/19 حمید حیدري ایراني 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 449 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339519581 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
49- راي شماره 139660302027013486 مورخ 1396/12/19 مجید حیدري ایراني 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339897053 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/10 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
50- راي شماره 139660302027013487 مورخ 1396/12/19 محمود امیني فرزند 
علی بشماره شناسنامه 105 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975696 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از 
اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/23 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
51- راي شــماره 139660302027013488 مــورخ 1396/12/19 قربانعلي کریمي 
زاده دهنوئی فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 54 صادره از بروجن بشــماره ملي 
4650586046 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
104/23 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین 

دوست .
52- راي شماره 139660302027013489 مورخ 1396/12/19 عزت حاجي علي زاده 
کردآبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291318038 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10244 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مرتضی حاجی علیزاده کردآبادی.
53- راي شــماره 139660302027013491 مورخ 1396/12/19 مرتضي معلم فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3198 صادره از کاشمر بشماره ملي 0901355585 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 172/10 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمدرضا کشاورز هفدانی .
54- راي شماره 139660302027013521 مورخ 1396/12/20  یاسمین پورزعفراني 
فرزند خضیر بشماره شناسنامه 3993 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287155855 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 162/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.
55- راي شماره 139660302027013626 مورخ 1396/12/22 مصطفي هالکوهي 
فیل آبادي فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 1840 صادره از فارســان بشــماره ملي 
4679261064 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12538 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صغری بیگم فروغی ابری فرزند عباس.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/11

م الف: 1158 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

اجراييه
2/326 شماره اجراییه:9710426794100025  شماره پرونده:9609986794100549 
شــماره بایگانی شــعبه:960550 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
 9710096794100022 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609976794103811 
محکوم علیه علی رضا هدایت منش به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلــغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/810/000 ریــال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 35480300 مورخ 1395/12/26 لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان نرگس پاکروان فرزند مرتضی به نشــانی اســتان اصفهان شــهر 
 اصفهان میدان قدس خ الله کوچه شــهید برجوییان کوچه پدرام پــالک 27 با وکالت 
جواد پوالدی چقادری فرزند منوچهر به نشــانی اصفهان میدان انقالب مجتمع تجاری 
انقالب طبقه سوم اتاق 307 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام، محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
 کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای
 مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
 اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال
 به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی

 محکم علیــه از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یــا معرفی کفیل 
 توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصــره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت
 مالــی 1394(. م الــف: 2170 شــعبه 11 حقوقــی مجتمــع شــماره دو 
 شــورای حــل اختــالف اصفهان)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم( )443 کلمه،

 4 کادر(
اجراييه

2/327 شماره اجراییه:9710426805100048  شماره پرونده:9609986805100070 
شماره بایگانی شعبه:960070 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805101074 محکوم علیه احمدرضا توتونی به نشانی اصفهان 
ملک شهر پشت کالنتری 19 خ نیر اصفهانی کوچه ایمان پ 9 محکوم است به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/525/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه 
های نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/2/31 و پرداخت 
نیم عشــر در حق اجرای احکام در حق محکوم له مسعود علی جانی رنانی فرزند رحیم به 
نشانی اصفهان رهنان خ درخشان جنب تاکسی تلفنی درخشان. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا 
 حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند
 باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکــور و کلیه اموالی که او بــه هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیــه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور
 فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 2208 شعبه 51 حقوقی 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )410 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

2/328 شماره اجراییه:9610426805300052  شماره پرونده:9609986805300707 
شماره بایگانی شعبه:960707 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805301309 محکوم علیهان 1- ابوالفضل حســینی فرزند 
محمد 2- احمدرضا قاسمی راد فرزند غالمرضا 3- اصغر کریمی فرزند نبی اله هر سه به 
نشانی مجهول المکان محکوم هســتند به نحو تضامنی به پرداخت 70/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مانده تسهیالت دریافتی پرداخت نشده بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
در قرارداد از مورخه 95/9/20  و1/890/000 ریال هزینه دادرســی و 3/000/000 ریال 
هزینه کارشناسی و هزینه های نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه معادل 38 درصد مانده بدهی 62/634/000 ریــال از قرارداد روزانه مبلغ 65/208 
ریال تا زمان اجرای حکم نیم عشر اجرایی در حق محکوم له موسسه اعتباری عسگریه به 
نشانی خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسگریه ط 4 
با وکالت یاسر شیروانی زاده آرانی، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 2181 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان  )459 

کلمه، 5 کادر(
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شیاطین سرخ به دنبال جذب 
آنتون گریزمن

شدن به پایان فصل در لیگ های با نزدیک 
مطرح اروپــا طبیعی 
است که سوژه های 
نقل و انتقاالتی در 
رســانه ها بیش از 
پیش مطرح شوند. 
اما آنتون گریزمن و پل 
پوگبا بازیکنانی هستند که 
از ابتدای فصل هم به جدایی آنها از تیم شــان 
اشاره شده بود. این بار »دن بالون« در گزارشی 
مدعی شده تیم فوتبال منچستریونایتد شانس 
خوبــی دارد تا در کورس بــرای خریدن آنتون 
گریزمن موفق باشــد و این موفقیت را مدیون 
پل پوگباست که احتماال قرار است قسمتی از 
قرارداد خرید گریزمن باشــد.مهاجم فرانسوی 
اتلتیکومادرید رقم فسخ قرارداد ۱۰۰ میلیون 
یورویی دارد؛ اما شیاطین سرخ امیدوارند اگر در 
پیشنهادشان پل پوگبا را هم بگنجانند می  توانند 
 تیم اسپانیایی را برای خرید مهاجمشان متقاعد

 کنند.

حسینی و ابراهیمی  در راه سپاهان

پیشنهاد سردبیر:

زالتکو کرانچار در شــرایطی به عنوان ســرمربی 
جدید تیم امید انتخاب شــد که شــایعه شــده 
 بــود وزارت ورزش نظر مســاعدی روی او ندارد؛

 اما ناگهان نام سرمربی سابق ســپاهان به عنوان 

ســرمربی جدید تیم امید رسانه ای شد. موضوعی 
که روزنامه شــهروند آن را به یک شــایعه مرتبط 
دانسته و نوشته:»یکی از شــایعات درباره انتخاب 
کرانچــار به عنوان ســرمربی تیم امیــد، رد پای 

 حبیب کاشــانی، مدیرعامل ســابق پرسپولیس
 است. 

گفته می شود که حبیب کاشانی از حمید استیلی 
خواسته سرمربی کروات را برای تیم امید انتخاب 
کنند تا اتفاقات ٤ ســال قبل که همــان ماجرای 

 رد صالحیت مربی کــروات بود از ذهــن او پاک
 شــود. ظاهرا فدراسیون با کاشــانی به این توافق 
رسیده که با ســرمربیگری کرانچار در تیم امید، 
بخشــی از هزینه های این تیم از طرف شهرداری 

تامین شود.«

دلیل انتخاب کرانچار؛ به خاطر حبیب آقا!

فوتبال جهان

ادعای والورده: 
اللیگا، مهم تر از لیگ قهرمانان 

است!
بارســلونا با پیــروزی در  ورزشــگاه ریازور، 
قهرمانــی اش در ایــن 
فصــل اللیــگا را در 
فاصلــه 3هفته به 
پایــان رقابت ها و 
در حالی که هنوز 
٤ بازی دیگــر باید 
انجام دهد، مســجل 
کرد و عالوه بر آن میزبانش را هم به دسته دوم 
فوتبال اسپانیا فرستاد. ارنستو والورده، سرمربی 
بارسلونا در پایان این بازی بر اهمیت دستاورد 
شاگردانش در این فصل اشاره داشت: » به نظر 
من لیگ سخت ترین تورنمنت است چون در 
جام حذفی و دیگر تورنمنت  های حذفی، شما 
ممکن است یک روز بد داشته باشید و حذف 
شوید؛ اما اینجا در لیگ باید ثبات داشته باشید. 
زمانی که شــما تمام طول فصل در پی چیزی 
هستید و به آن نزدیک می شــوید به خودتان 

می گویید باالخره رسیدم!« 

چهره روز

شماره چهار فراموش نشدنی!
در آخرین بازی سپاهان در اصفهان در لیگ هفدهم جایی 
که ســپاهان برای اعاده حیثیت در لیگ، نیاز شدید به برد 
در این بازی خانگی داشت، هواداران پرشمار اصفهانی در 

دقیقه چهار، نام شــماره چهار محبوب اصفهانی ها 
 را در ســال های نــه چنــدان دور ســپاهان فریاد 
می زدند.حدود دو سال از خداحافظی محرم نویدکیا، 

بازیکن محبوب ســپاهان می گذرد ولی هنوز هواداران 
سپاهان نتوانســته اند او  را به فراموشی بســپارند.بازیکن 
با غیرتی که هواداران اعتقاد دارند این روزها در ســپاهان 
دیگر غیرت وجود ندارد! آنها  خواســتار بازگشت محرم به 
هر نحوی و با هر سمتی هستند ولی فعال نویدکیا سمتی را 
قبول نکرده است و دلیل آن نیز مشخص نیست و اینکه چه 
زمانی باید شاهد حضور دوباره نویدکیا در سپاهان باشیم نیز 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.بازیکن سابق تیم ملی 
و سپاهان که توانست چندین بار جشن قهرمانی سپاهان 
را در گودال مرگ ببیند جایی که بعد از بازســازی مجدد، 
 دیگر نه غیرت محرم نویدکیا را به خود دید، نه آرامشی در

 سکوها.

سه بازیکن استقالل قصد دارند فصل آینده فوتبال خود را در خارج از کشور 
دنبال کنند. یکی از  این بازیکنان امید نورافکن است. بازیکن جوانی که در 
اواسط فصل هم پیشنهاد خارجی داشت؛ اما باشگاه با جدایی این بازیکن 
مخالفت کرد. نورافکن همچنان اصرار دارد که فصل آینده لژیونر شود. وی 
پس از بازی با سپاهان با پندار توفیقی،  معاون ورزشی باشگاه استقالل 

صحبت و حتی از او خواست به فکر ترانسفر وی برای فصل آینده باشند.

اصرار بازیکن استقالل به لژیونر شدن
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تصمیم احساسی بابلی ها
هفته ای که می توانست رویایی ترین هفته تاریخ 
باشگاه خونه به خونه بابل باشد حاال تبدیل به یک 
هفته تلخ شده اســت. این تیم نه تنها از رسیدن 
به لیگ برتر بازماند بلکه حاال مسئوالن این تیم 
در اعتراض به اتفاقات هفتــه پایانی لیگ یا بهتر 
بگوییم پیــروزی پرگل نســاجی مقابل راه آهن 
تصمیم گرفتــه اند که بازی فینــال جام حذفی 
مقابل استقالل را تحریم کنند تا قهرمانی مفت و 
مجانی تقدیم شفر و شاگردانش شود. شاید خونه 
به خونه در صورت حضور در فینال جام حذفی می 
توانست خاطره تلخ نرسیدن به لیگ برتر را پاک 
کند؛ اما تصمیم احساسی مدیران خونه به خونه 
باعث شده که بازیکنان و هواداران این تیم حتی 
در صورت اینکه پنجشنبه شب جلوی استقالل 
هم به میدان بروند، به لحاظ روحی شرایط خوبی 

نداشته باشند. 

در حاشیه

بانوی کماندار اصفهانی:
 تمام تالشم را می کنم 
تا به تیم ملی راه یابم

بانوی کماندار اصفهانی اظهار کرد: مسابقات رنکینگ 
کشوری تیراندازی با کمان انتخابی تیم ملی، هفته 
گذشته به مدت دو روز در دو بخش آقایان و بانوان به 
میزبانی بیرجند برگزار شد. رویا نوریان با بیان اینکه 
رقابت ها در دو بخش ریکرو و کامپوند انجام گرفت، 
افزود: من در بخش ریکروی بانوان حضور پیدا کردم 
و طی ٤ مرحله با پشت سر گذاشــتن حریفانی از 
خراسان جنوبی، کیش و تهران به فینال راه یافتم. 
در فینال در رقابت با حریفی از کیش نتیجه را واگذار 
کردم و دوم شدم.بانوی کماندار اصفهانی به حضورش 
در اردوی تیم ملی اشاره کرد و ادامه داد: طی چند 
مرحله اردو در نهایت نفــرات اعزامی به بازی های  
آسیایی جاکارتا مشخص می شوند.وی اذعان داشت: 
تمام تالشم را می کنم جزو نفرات انتخابی باشم و 
در صورت اعزام نتایج خوبی را در این ســطح از 

رقابت ها به دست بیاورم.

ورزش بانوان

فوتبال
رئال مادرید - 

بایرن مونیخ
ساعت 
23:15

شبکه 
سه

فوتبال
آاس رم - 

ساعت لیورپول
 23:15

شبکه 
سه

فوتبال
اتلتیکومادرید 

- آرسنال
ساعت 
 23:35

شبکه 
سه

فوتبال
مارسی - 
ساعت سالزبورگ

23:35

پخش  زنده مسابقات

پخش  زنده مسابقات

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سهشنبه 11 

ارديبهشت

چهارشنبه 12 

ارديبهشت

پنجشنبه 13 

ارديبهشت

پیشخوان

 بازگشت امید به شهر 
خسته، انتظار 26 ساله 

نساجی به پایان رسد

کرانچار سرمربی تیم 
امید شد

 نفت مسجد سلیمان و 
نســاجی لیــگ برتری 

شدند، نکو نامدار شد! 

مهم ترین شــایعه این روزهای فوتبــال اصفهان احتمال 
انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان ســرمربی سپاهان است. 
صحبت های یکی دو روز گذشته تابش، سرپرست سپاهان 
نشان می دهد که اخبار منتشر شــده درباره مذاکره این 
باشگاه با سرمربی ذوب آهن صحت داشته و حاال که امیر و 

مدیران مجموعه ذوب آهن هنوز با یکدیگر برای ادامه همکاری به نتیجه نرسیده اند، بازگشت ژنرال به تیمی که 
 سابقه قهرمانی باآن دارد، اصال اتفاق عجیبی نخواهد بود. تا اینجای ماجرا را همه می دانید اما قضیه وقتی جالب تر 
می شود که بدانید لیست خرید قلعه نویی برای سپاهان هم لو رفته اســت. فهرستی که نام های سرشناسی 
در آن دیده می شود. خراسان ورزشی با اشاره به این موضوع نوشــته:» گفته می شود ژنرال در صورت حضور 
 در سپاهان شاید ســیدمهدی رحمتی یا سیدحسین حســینی و حتی امید ابراهیمی را به این تیم اصفهانی

 ببرد«. 

مهم ترین شایعه این روزهای فوتبال؛

 حسینی و ابراهیمی 
در راه سپاهان 

سمیه مصور  
 باشــگاه داری تنها در یک رشــته ورزشــی، یکی 
از معضالت ورزش کشــور  به شــمار می رود که 
کارشناســان ورزشــی آن را مورد توجه قرار داده 
و بر این نکته تاکیــد کرده اند که اگــر ورزش در 
ایران می خواهد توســعه پیدا کند و در رشته های 
مختلف جایگاه خوبی در جهان داشــته باشد، باید 
 رو به ورزش حرفه ای آورده و باشــگاه ها اقدام به 
 تیم داری در رشته های مختلف به صورت حرفه ای

 کنند. اهمیت ایــن موضــوع در ورزش حرفه ای 
و تاکید کارشناســان بر تیم داری در رشــته های 
مختلف سبب شد تا برخی از باشــگاه های بزرگ 
کشوراز جمله باشگاه ســپاهان و ذوب آهن که به 
نوعی سرشــاخه باشــگاه داری حرفه ای در کشور 
مــا قلمداد می شــدند در ســال های نــه چندان 
دوراقدام بــه تیم داری در رشــته هــای مختلف 
کند ولی امروزه بــه دلیل مشــکالت مختلف که 
عمدتا از سوی مســئولین این باشگاه ها، مشکالت 
 مالی معرفی می شــوند رو به تک رشــته ای شدن

 بیاورند. این باشگاه ها با توجه به اقبال عمومی مردم 
به فوتبال بیشتر تمایل دارند تا سرمایه گذاری خود 
را تنها در این رشــته انجام دهند؛ به طوری که به 
گفته رییس هیئت بســکتبال اصفهان که همیشه 
یکی از منتقــدان اصلی این گونه از باشــگاه داری 
تیم های اصفهانــی در ورزش حرفه ای بوده، امروز 
تمام هم و غم دو باشــگاه بزرگ اصفهان به فوتبال 
معطوف شده و رشته های مختلف از جمله والیبال 
و بسکتبال بدون حامی مالی قدرتمند در تیم داری 
به مشــکل برخورده اند.جواد داوری در گفت و گو 

با فارس مدعی شــده در حالی که بســتر ورزشی 
اصفهان در کلیه رشــته های ورزشــی بنا به بزرگ 
بودن وسعت استان و صنعتی بودن بسیار گسترده 
است و استعدادهای ورزشی بزرگی را در خود جای 
 داده ولی نتوانسته از این ظرفیت به خوبی استفاده 
کند.رییــس هیئت بســکتبال اصفهــان در ادامه 
این گفت و گو با اشــاره بــه  این که بســکتبال از 
رشته های محبوب در کشور محسوب می شود که 
 در سطح استان اصفهان  هم طرفداران زیادی دارد

 افزود: در ســال های اخیر و پس از آن که باشــگاه 
ذوب آهن به دلیل مشــکالتی تیم بســکتبال خود 
را منحل کرد، این اســتان رنگ لیــگ حرفه ای را 
دیگر ندیــد تا اســتعدادها و بازیکنــان ملی پوش 

اصفهانی در تیم هــای دیگر توپ بزننــد. وی هم 
چنین مدعی شــد که تحوالت در بسکتبال استان 
اصفهان این امید را در دل بسکتبال دوســتان زنده 
کرد تا این اســتان پهناور هم مجــدد در لیگ برتر 
تیم دار شــود و نام ســپاهان به عنوان یک گزینه 
جدی معرفی شــد؛ اما در سال جدید،مسعودتابش 
سرپرست باشگاه سپاهان اعالم کرد که نمی توانند 
در بســکتبال هم حضور داشته باشــند. به گفته 
 داوری؛ حضــور تیــم بســکتبال ســپاهان در
 بازی های لیگ بودجه زیــادی نمی خواهد و تنها 
با بودجه  بین 500 میلیون تا یک میلیارد می توان 
در لیگ بســکتبال کشــور تیم داری کرد و تعیین 
این بودجه تنها یک هشــتم هزینه هایی است که 

این باشــگاه برای تیم داری در رشته فوتبال هزینه 
می کند. رییس هیئت بســکتبال استان اصفهان 
هم چنین مدعی شــد وقتی اصفهــان که روزی از 
قطب های بسکتبال کشور بوده است و استعدادهای 
زیادی داشته و از پیشــگامان این رشته در کشور 
محسوب می شود بدون نماینده در لیگ برتر باقی 

مانــده باید منتظر 
نتایج ایــن کار در 
آینده بود؛ چرا که 
وقتــی نماینده ای 
در  اســتان  از 
ســوپرلیگ وجود 
نداشــته باشــد، 
تاثیرگذاری آن در 
آینده نــه چندان 
بــه چشــم  دور 
می آید و همانطور 
که بازیکنان زبده از 
استان خارج شده 
و به تیم های دیگر 
رفتند، کــودکان 
آینــده  در  نیــز 
رغبتی بــه حضور 
ورزش  ایــن   در 

نخواهند داشت.
ســوگلی شــدن فوتبال، مشــکل اصلــی امروز 
ورزش ایران اســت و تمام بودجه هایــی که وارد 
این حوزه می شــود، ابتدا صرف فوتبال شده و اگر 
 پولی اضافه آمد، به ســایر رشــته ها هم ســهمی

می رسد.

فوتبال؛ سوگلی ورزش اصفهان 
  وقتی باشگاه های ذوب آهن و سپاهان برای بسکتبال دست به جیب نمی شوند؛  

مدیریت در فوتبال ما نیازمند قرائت و خوانش جدید و تازه اســت. درعلم نوین 
 ورزش و به خصوص فوتبــال، مدیریت جایگاهی بســیارفراتر ازآنچه ما تصور 
می کنیم دارد و به همین دلیل الزم است مدیریت ها را بازنگری کنیم.  وقتی من 
از سوابق مدیریتی،  تحصیالتی و خوانش جدید حرف می زنم منظورم  تاختن 
به کسی نیست ولی این نکته مثل روز روشن است که نه در داخل و نه در خارج 
با آنچه جایگاه واقعی فوتبال ماست، کیلومترها سال نوری فاصله داریم و جمع 
این موارد یعنی باید سیستم را از باال اصالح  کرده و در ادامه رده های بعدی را 

به روزرسانی کنیم.

باور کنید نمی خواهم بی مورد به مدیران باشگاهی فوتبال ایران  انتقاد کنم؛ اما 
بررسی مدارک و سوابق مدیریتی باشگاه های ما چندان امیدوار کننده نیست. 
از یک طرف ادعای اول تا ســومی در رده باشــگاه ها و لیگ های آسیا را داریم 
اما از طرف دیگر معموال باشــگاه های لیگ برتری ما در پرونده های حقوقی در 
فیفا بازنده هســتند.  ما در مدیریت فوتبال مان علم روز را فدای رفیق بازی و 
متاسفانه رانت بازی کرده ایم و کاش هم پای یک مربی یا سرمربی ایرانی که با 
هزینه خودش یا باشگاهش به تماشای دیدارهای خارجی می رود یک یا چند 
مدیرباشگاه هم می رفتند. باور کنید تغییر تفکر یک مدیر می تواند کل مجموعه 

و سیستم را به قله برساند.

منتظر روزهایی هستم که مدیران باشگاه های بزرگ ما به جای دوندگی و تماس 
برای برگزاری دوره برای مربیان وســرمربیان داخلی به دنبال حضور و شرکت 
در دوره های مدیریتی صحیح و علمی ورزشــی قراربگیرند. چون مهم ترین و 
بهترین ابزاری که دراختیار یک مدیرفوتبالی خواهد بود، دانش مدیریتی است و 
نه هیچ چیز دیگر.  در روزهایی که صحبت از حضور افراد و مسئوالن  غیر ورزشی 
در سیستم مخصوصا فوتبالی کشــورمان می کنیم، باید اشاره کرد ایرانی های 
 موفقی در خارج از کشور در حال دانش افزایی و باالبردن تجربیاتشان هستند که

 می توانند روزگاری به فوتبال این مرزوبوم کمک کنند.

تاثیرمدیریت در موفقیت یا ناکامی یک تیم دراستفاده از ظرفیت ها و داشته ها 
و یا نفله کردن آنها، امری انکارناپذیر است؛ اگر یک مربی می تواند در یک تیم 
دوام  بیاورد و موفق بشــود یا اینکه تیمش را از ورطه ناکامــی نجات دهد و تا 
آخرین لحظات به عنوان مدعی قهرمانی مطرح ســازد و یا آن را ازقعرســقوط 
بیرون بکشد دلیل آن را عالوه بر توان مربیگری درعامل مهم تری به نام مدیریت 
باید جست وجو کرد. درواقع مدیراســت که می تواند مترسک یا می تواند مدبر 

و مبتکرباشد.

باید پذیرفت کــه تاثیرمدیریت درموفقیــت یا ناکامی یک تیــم و مجموعه، 
دراستفاده ازظرفیت ها و داشــته ها و یا نفله کردن آنها، امری انکارناپذیراست. 
خوشبختانه  ورزش ما و رشــته های مختلف آن، فوتبال ما، تیم های درگیر در 
آن در همه رده های سنی و در سطح و دســته های مختلف باشگاهی از نعمت 
»مربی« به معنی واقعی کلمه برخوردار هستند. ایرانی یا خارجی بودن آن فرع 
ماجراست، مهم این اســت که افرادی به عنوان »مربی« نقش هدایت و تربیت 
اخالقی و فنی جوانان این مملکت را برعهده داشته باشند که از هر نظر الیق و 
شایسته این کار باشند و توانایی انجام این وظیفه سنگین را داشته باشند و در 
ضمن بتوانند استعدادهای نهفته و بالقوه را آشکار سازند و به عینیت درآورند. 
اما چه کســی می تواند این مربی را انتخاب کند؟ چه کسی می تواند در زمان 
های افت و خیز پشتیبان جدی او باشد؟  چه فردی می تواند در برابرفشارهای 
احساسی هواداران یا طرفداری بی منطق برخی رسانه ها او را به آینده امیدوار 
و خوشــبین کند؟ کدام فرد قدرت نگــه داشــتن او را روی نیمکت دارد؟ چه 
جایگاهی می تواند بحران را مدیریت کند و سربلند از آن بیرون بیاید و به قول 
معروف فرصت ها را تهدید کند؟ چه فردی یارای ایــن را دارد که جوان ترها را 
پرو بال بدهد و بازیکنان زیاده خواه را با اقتدار ســاکت کند؟ بیایید باور کنیم 
 پاسخ به این ســواالت و ســواالتی از این دســت تنها و تنها یک جواب دارد؛

 مدیر مجموعه.

مربی اصفهانی از کیلومترها فاصله مدیران با فوتبال روز دنیا سخن می گوید؛ 

تغییر تفکر یک مدیر،  سیستم را به قله می رساند

علی عابدی ، سابقه مربیگری در  رده های مختلف سنی تیم های فوتبال و فوتسال در 
ایران وایتالیا را  دارد و در حال حاضر مربی بدنســاز تیم فوتسال  الیمپوس در سری آ 
ایتالیاست. وی که اولین ایرانی عضو اتحادیه مربیان فوتبال ایتالیا محسوب می شود، در ایران و ایتالیا 
مدارک مختلف ورزشی را کسب کرده و در حال حاضر در حال گذراندن دوره B یوفا در فدراسیون فوتبال 
ایتالیاست. وی سابقه فعالیت به عنوان  مربی و مشاور در آکادمی باشگاه سپاهان و برگزار کننده  دوره  های 
مختلف مربیگری با حضور مربی های سری آ و مدرسین یوفا را دارد. عابدی با ارتباطات خود با برند های 
معتبر اروپایی و  اسپانسرهای مختلفی را به تیم ملی و باشگاه های ایران معرفی کرده و با معرفی چندین 
بازیکن ایرانی  به تیم های ایتالیایی، شرایط حضور این بازیکنان را در ایتالیا فراهم کرده که می توان به 
حضور کیان رعنایی، بازیکن دورگه ایرانی، ژاپنی را در باشگاه روم ایتالیا اشاره کرد. وی لیسانس تربیت 
بدنی از دانشگاه اصفهان و لیسانس علم حرکتی در ورزش از دانشگاه تورورگاتای ایتالیا دارد و  دانشجوی 
فوق لیسانس علم تکنیک در ورزش از دانشگاه تورورگاتا ایتالیاست و به عنوان دستیار پروفسور  در دانشگاه 

تورورگاتا در درس فوتبال  مشغول به کار است. پایان لیگ و شرایط پیش روی تیم های ایرانی برای لیگ هجدهم باعث شد تا گفت وگویی با وی داشته باشیم.

 شبکه 
ورزش

یوزها را به لباس تیم ملی 
برمی گردانم، تاج زیر زیر 

پوش ها زد!

امروز تمام هم 
و غم دو باشگاه 

بزرگ اصفهان به 
فوتبال معطوف 

شده و رشته های 
مختلف از جمله 

والیبال و بسکتبال 
بدون حامی مالی 

قدرتمند در 
تیم داری به مشکل 

برخورده اند

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2407 | May  01,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



کم آبی اصفهان به شرایط بی سابقه رسید
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اتفاق روز

دیدار روز

بحران روز

خبر روز

اسقف ارامنه اصفهان:
اصفهان، در صنعت گردشگری 
سخنان  زیادی برای گفتن دارد

اســقف ارامنه اصفهان گفت:در رابطه با ساخت 
هتل در جلفا مجوزهای الزم گرفته شده است.

استاندار در دیدار اســقف ارامنه اصفهان گفت: 
برای ایجاد شــرایط رفاهی مناســب و اشتغال 

اقلیت ها به خصوص ارامنه تالش خواهم کرد.
محســن مهرعلیزاده افزود: ارامنــه، اول ایرانی 
هســتند، پس حق دارنــد از حقــوق مطلوبی 

برخوردار باشند.
وی تاکید کرد: راضی نیستیم یک جوان ارمنی 
به خاطر نداشتن کسب وکار از کشور خارج شود.

مهرعلیزاده خواستار انتقال مشکالت اقلیت ها به 
وی شد تا برای حل آنها و مشکل مسکن زوج های 
ارمنی برنامه ریزی شود. اســتاندار با تجلیل از 
حسن وظیفه و سلیقه ارامنه در نگهداری بناها 
و برخورد خوش باگردشگران، گفت: این ویژگی 

در جذب گردشگر بسیار موثر است.
مهرعلیزاده از توســعه خانه های تاریخی ارامنه 
جلفا برای اقامتگاه های گردشــگری استقبال و 
اضافه کرد: اگر در این راه مشکلی باشد، مدیریت 

استان برای رفع آن پیگیر خواهد شد.
اسقف ارامنه اصفهان هم در این دیدار با اشاره به 
اینکه، اصفهان، شهری با پیشینه و هویت تاریخی 
اســت، گفت: امروز زندگی مسالمت آمیز ادیان 

توحیدی به خوبی در این شهر مشهود است.
ســیپان کاشــجیان با بیان اینکه، اصفهان، در 
صنعت گردشــگری هم حرف های زیادی برای 
گفتن دارد، افزود: در رابطه با ساخت هتل در جلفا 

مجوزهای الزم گرفته شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
مدیریت منابع آب ایران:

کم آبی اصفهان به شرایط 
بی سابقه رسید

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت مدیریت 
منابع آب ایران گفت: در حــال حاضر وضعیت 
آبی در کل کشور بسیار پرمخاطره است؛ چرا که 
شرایط خشک و کم آبی را در طول ۵۰ سال اخیر 
تجربه می کنیم. جهانگیــر حبیبی در خصوص 
وضعیت منابع آبی در استان ها اظهار کرد: در حال 
حاضر استان اصفهان شرایط بدتری را نسبت به 
سایر استان ها تجربه می کند؛ به گونه ای که کم آبی 
در این استان نسبت به سال های گذشته بسیار 
بی سابقه است. وی با اشاره به برنامه ریزی هایی 
که برای رسیدگی به این مســئله در حال انجام 
است، گفت: چند روز است که با حضور قائم مقام 
وزیر نیرو و مسئوالن ارشــد حوزه آب جلسات 
متعددی را در اســتان اصفهان برای حل بحران 
آب برگزار می کنیــم که امیدواریــم بتوانیم با 
بررسی چالش ها مشکالت را پشت سر بگذاریم. 
به دنبال این هســتیم تا برنامه هایی را برای حل 
این بحران تدوین و آنها را وارد مرحله اجرا کنیم؛ 
چراکه در حال حاضر شــرایط منابع آبی وخیم 
 است و باید برای حل این مسئله گام های بزرگی 

برداشت. 

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
90 درصد اصفهانی ها 

کم تحرک هستند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در همایش بزرگداشــت روز ملی جوان با بیان 
اینکه امید دارم زندگی تان سراسر از نور،  نشاط 
و امید باشد، اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم 
که جوانان مشــکل خود را مطــرح کنند تا ما 

بتوانیم به آنها کمک کنند.
کمــال حیدری بــا تاکید بر تشــکیل پرونده 
الکترونیکــی ســالمت  اظهار کــرد: خود و 
خانواده هایتان با مراجعه به مراکز بهداشــتی 
پرونده الکترونیکی تشکیل دهید که سالمت 
شــما و خانواده را تضمین می کند.وی اذعان 
داشــت: چه بخواهیم چه نخواهیم دنیا مقابل 
ماست و دشــمنان از این خوشــحال هستند 
که جوانان ما به ســمت اعتیــاد، بی تحرکی و 
مشــکالت اخالقی بروند؛ البته این مشکالت 
به این دلیل است که پیشــینه زندگی خوبی 
در خوراک، خواب و تفریح نداریم و در استان 

اصفهان 9۰ درصد کم تحرکی داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
قوانین کارگری نیاز به بازنگری 

دارند
محسن نیرومند به مناسبت هفته کارگر و در صحن 
علنی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: شهرداری 
بزرگ ترین کارفرمایی اســت که بیشترین تعداد 
کارگر را در اصفهان دارد. یک میلیون و 1۰6 هزار 
بیمه شــده تامین اجتماعی داریم که 722 هزار 
نفرشان مستقیما کارگر محسوب می شوند و 1۵۰ 
هزار نفر بازنشسته کارگری داریم و بایدطوری از 
آن ها تجلیل شود که الیق آن هستند.وی با تاکید 
بر حضور کارگران در خط مقدم، گفت: در اصفهان 
شش هزار و 4۰۰ شهید کارگری داریم و شایسته 
اســت بعضی از بزرگراه ها، میادین و خیابان ها را 
با نام شــهدای کارگری نام گذاری کنند.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، تصریح 
کرد: در لوایح و قوانین اگــر جایی حق به حق دار 
رسید، موضوع بیمه کارگران بود که در ساختمان 
سازی و سایر کارها بیشتر خسارت ها را متحمل 
می شــدند، اما هیچ کجا از آنها حمایت نمی شد.

نیرومند خاطرنشان کرد: خوشبختانه ۵۰ درصد 
از کارگران تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی 
قرار گرفتند. وی ادامــه داد: گاهی اجرای قوانین 
به درستی صورت می گیرد، این قوانین هستند که 

نیاز به اصالح و بازبینی دارند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی پلیس ساختمان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان از راه اندازی پلیس ساختمان در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: با فعالیت پلیس ساختمان 
نظارت ها و رســیدگی به تخلفات ســاخت و ساز 
افزایش می یابد.حسن محمد حسینی اظهارکرد: 
یکــی از اولویت های این اداره، کنترل ســاخت و 
سازهای خالف و بدون مجوز در سطح شهر است 
از این رو برای نخستین بار پلیس ساختمان طی 
روزهای آینــده راه اندازی خواهد شــد.مدیرکل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه دوره های آموزشــی ویژه به پرسنل 
پلیس ســاختمان ارائه می شــود، افزود: تاکنون 
نبود پلیس ساختمان برای متولیان ساخت و ساز 
و آن دســته از افرادی که حقوق شهروندی آنها 
ضایع می شــده، نقطه ضعف بزرگی بوده اســت.

وی ادامه داد: نیروهای پلیس ساختمان، ماموران 
رفع تخلفات شهری هستند که مدرک تحصیلی 
 مرتبط دارند و دوره های آموزشــی مرتبط را نیز 

گذرانده اند.

آفریقای ایران تنها نیست

دوچرخه سوار اصفهانی با اعالم پویش »جازموریان-
تنها- نیست« برای شناساندن وضعیت این منطقه، 
از اصفهان به سمت بلوچســتان، 12۰۰ کیلومتر 

رکاب می زند.
رســول جعفرزاده با رکورد 1۵ هزار کیلومتر رکاب 
زدن در ایران، از دوچرخه ســواران اصفهانی است 
که در اردیبهشــت ماه جاری پا به رکاب شــده تا 
محرومیت های ســاکنان جازموریان را به تصویر 
بکشد. این دوچرخه سوار به امید آنکه هیچ کودکی 
در این ســرزمین اینگونه زندگی نکند و با آرزوی 
دنیایی بهتر برای کودکان ایــران، فردایی بهتر و به 
دور از نابرابری پویش »جازموریان- تنها-نیست« را 
مطرح کرده است. جازموریان در نیمه جنوبی کرمان 
و غرب بلوچستان به عنوان محروم ترین منطقه ایران  
است که دقیقا همان جایی بوده که به آن آفریقای 
ایران هم می گویند. ســطح ســواد  مردم منطقه 
بســیار پایین و در کنار این ناآگاهی های اجتماعی 
اکنون تعداد زیادی از آنها بی شناسنامه هستند و 
ایرانی بودنشان زیر ســوال رفته است. این منطقه 
از امکانات بهداشتی،آموزشی و رفاهی هیچ سهمی 
نبرده و خوراک آنها غالبا نان خالی بوده و طعم میوه 
برای کودکان غیر قابل تصور است و آنها اصال سن 
خودشــان  راهم نمی دانند. ســاالنه تعداد زیادی 
کودک بر اثر نیش مار و عقرب و زنان زیادی هنگام 
زایمان جان خود را از دست می دهند. ساکنان تاالب 

فراموش شده جازموریان کپر نشین هستند. 

اســتاندار اصفهان گفت: به مردم و کشاورزان ســخت کوش اطمینان 
می دهم اینجانب و تیم همراه تمام تالش خــود را در جهت تامین آب 
و اجرای طرح های سازگاری با کم آبی با همکاری مردم به کار خواهیم 
بست. محسن مهرعلیزاده در همایش روز ملی شوراها اظهار کرد: شوراها 
نماینده آحاد مردم و چکیده فکر و برنامه ریزی مدیریت محلی هستند و 
باید بدنه ای قوی و با اطالعات باال داشته باشند ولی با این وجود شوراها 

هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده اند.
وی با بیان اینکه تنها 1۵ درصد از جمعیت استان را جمعیت روستایی 
تشکیل می دهد، افزود: روستاها محل رشد اقتصادی هستند و با توجه به 

اینکه مشکل آب مسئله جدی و اساسی در استان است مسئوالن مربوطه 
مکلف هستند در خصوص مسئله آب، اشتغال و برنامه منظم برای حل 
مشکالت روستاییان و ارتباط مســتمر با نمایندگان آنان تالش کرده و 

مسائل را بررسی و حل کنند.
استانداراصفهان با اشــاره به وضعیت فوق العاده کم آبی استان در سال 
جاری گفت: عامه مردم آنچنان که باید و شاید خطر کم آبی را احساس 
نکرده اند و در این راستا شوراها پیام اینجانب را در خصوص مشکل جدی 

آب در صورت عدم صرفه جویی به مردم منتقل کنند.
وی بر لزوم تبلیغات شهری و فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف آب 

توسط شهرداری ها به ویژه شهرداری اصفهان تاکید کرد و افزود: با توجه 
به خشکسالی بی سابقه اگر الزم باشد حاضرم شخصا به منظور آبرسانی به 
مردم وارد عمل شوم؛ گرچه وظیفه اینجانب برنامه ریزی و مدیریت است.

مهرعلیزاده با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی مرتبط، شهرداری ها، 
ارتش، بسیج و سپاه مکلف به آبرسانی به باغات هستند، افزود: به مردم 
و کشاورزان سخت کوش اطمینان می دهم اینجانب و تیم همراه تمام 
تالش خود را در جهت تامین آب و اجرای طرح های سازگاری با کم آبی 

با همکاری مردم به کار خواهیم بست.
استاندار اصفهان با بیان اینکه حقابه حق مسلم حقابه داران است و همه 
باید در خصوص حل این مشکل حرکت کرده و همکاری داشته باشیم، 
افزود: تا جان در بدن دارم و خون در رگ هایم جاری است به تعهد خود 

در قبال اصفهان وفادار خواهم بود.

استاندار اصفهان:

ارتش، سپاه و شهرداری مکلف به آبرسانی به باغات هستند

در حالی هفته بزرگداشــت اصفهان را پشــت سر 
گذاشتیم که بسیاری از مراسم این هفته در ابنیه های 
تاریخی این شــهر برگزارشــد.منارجنبان پذیرای 
کودکان اصفهانی بود تا با ساخت ابنیه های گلی در 
این بنا بیشتر آشنا شوند و حوزه هنرهای معاصر به 
گالری نقاشی تبدیل شده بود.میدان نقش جهان نیز 
جشــن های متعددی را در این هفته در خود جای 
داد. ما ساکنین اصفهان شــاید هر روز از این میدان 
گذر کنیم؛ اما هر بار با دیدن آن جان تازه ای خواهیم 
گرفت وهربار جلوه ســحر انگیز میدان نقش جهان 
ما را به سوی خود می کشاند و چشــمان مان را به 
خود خیره می کند. این میدان که نامش در فهرست 
میراث جهانی یونســکو قــرار دارد، جهانیان را نیز 
شگفت زده کرده و هر کس با دیدنش غرق در تفکر 

و لذت می شود.
میدان نقش جهان که به صورت رســمی با عنوان 
میدان امام شناخته می شــود، میدان مرکزی شهر 
اصفهان است و بخشــی از یک مجموعه تاریخی به 
شــمار می رود که البته کسبه بســیاری نیز در آن 
مشغول به فعالیت اقتصادی هستند. در چند سال 
پیش در این میدان ترددخودرو مجاز بود اما به دلیل 
مراقبت از این آثار با ارزش تردد در این مکان با خودرو 
ممنوع اعالم شد و البته همه ساکنین اصفهانی نه تنها 
از این جریان ناراحت نشدند بلکه به خاطر حفاظت 
از میدان نقش جهان اســتقبال از طــرح مذکور به 

خوبی نمایان شد. به همین دلیل شاید دیدن چندین 
اتوبوس روشــن در این مجموعه آن هــم در هفته 
 اصفهان برای اصفهانی ها بســیار غیر عادی به نظر
 می رسید. بله، یکی از برنامه های پیش بینی شده 
بــرای هفته اصفهان در ســال 97 فــروش صنایع 
تبریز)به گفته خود غرفه داران( در میدان اصفهان 
بود آن هم در اتوبوس های قطار شــده کنار هم که 
البته بسیار نمای غیر موجهی به این میدان داده بود 
و شب ها نیز به دلیل اینکه روشنایی داخل اتوبوس ها 
تامین شود، این اتوبوس ها روشن بود و غیر از آلودگی 

هوا ، آلودگی صوتی را نیز ایجاد کرده بود.
جالب است که کسبه اصفهانی از این جریان ناراضی 
بودند و اذعان مــی کردند حتی یک دســتفروش 
اصفهانی اجازه ندارد در این میدان بساط پهن کند 
و با برخورد ماموران شــهرداری مواجه می شــود؛ 

اما تبریزی هــا در اتوبوس آن هــم در بزرگ ترین 
میدان تاریخی شــهر در حال دستفروشی هستند. 
دستفروشی وسایلی مانند باسلوق، تخمه آفتابگردان، 
عسل و... وسایلی که در اصفهان به وفور یافت می شود. 
یکی از کســبه در گفت و گویی اعتراض آمیز به این 
جریان می گفت: چند روز پیش یک خانم اصفهانی 
که با دیــگ کوچکی در کنار یکــی ازگذر های این 
میدان در حال فروش آش رشته بود را توقیف کرده و 
تمام آش را در جوی آب ریختند؛ اما حاال تبریزی ها 
در حال فروش وسایل خود در کنار میدان هستند آن 

هم با عزت و احترام!
نقش جهان را مانند زاینده رود نکنیم

در اصفهــان ابنیه تاریخی بســیاری وجود دارد که 
مراقبت از آن مستلزم هزینه است و چه بهتر که ویران 
نشود تا هزینه های گزاف مرمت آثار باستانی در شهر 

کمتر شود. در این باره اعضای شورای شهر اصفهان 
تاکید کردند: بودجه های میراث فرهنگی به هیچ وجه 
پاســخگوی نیازهــای مرمتی این بناها نیســت و 
 به طور حتم باید در این رابطــه تصمیمات عاجلی

 گرفته شود. 
فریده روشن، عضو شورای شهر با بیان اینکه هفته 
فرهنگی اصفهان به عنوان یــک گام موثر در زمینه 
معرفی اصفهان محسوب می شــود، اظهار داشت: 
وجود کاستی و نقطه ضعف در برنامه ها با این حجم و 
گستره امری اجتناب ناپذیر است و در فرصتی مناسب 
باید نسبت به آسیب شناسی و تحلیل و ارزیابی این 
برنامه ها باهدف رفع این کاستی ها برای برنامه های 
آینده اقدام کرد. در ادامه شــیرین طغیانی با بیان 
اینکه بودجه های در نظر گرفته شــده برای میراث 
فرهنگی اصفهان مناســب نیســت، اظهار داشت: 
بودجه های میراث فرهنگی به هیچ وجه پاسخگوی 
نیازهای مرمتی این بناها نیست و به طور حتم باید 
در ایــن رابطه تصمیمات عاجلی گرفته شــود. وی 
بابیان اینکه با تشکیل کمیته ای مشترک از مسئوالن 
می توان مسائل مربوط به مجموعه میدان نقش جهان 
را موردبررسی قرار داد، گفت: باید به این نکته را توجه 
داشته باشیم که غفلت از این موضوع باعث پشیمانی 
در آینده می شود و مانند زاینده رود که سال ها پیش 
مدیریت شهر معتقد بود مشکل به وجود آمده ربطی 
به آن ندارد ولی امروز به یکی از مهم ترین چالش های 
مدیریت شهری تبدیل شده است، در زمانی که دیگر 

سودی ندارد که مورد توجه قرار گیرد.

نقدی بر نحوه برگزاری هفته اصفهان در میدان نقش جهان؛

دستفروش تبریزی آری، دستفروش اصفهانی خیر

فرزانه مستاجران

 اینجا دل ها برای آمدن منجی یکی می شود
 گزارشی از مردمی ترین آیین مذهبی جهان در شب نیمه شعبان؛ 

 

 دیــدن خیابان هــای غرق نور و شــنیدن 
بوق های ممتد و شورانگیز ماشین ها و نوای 
مولودی خوانی مســاجد و توزیع شیرینی و 
شربت در شب عید نیمه شــعبان از بهترین 
تفریحات دوران کودکی مــن بود و هنوز که 
سال ها از آن روزها  می گذرد چیزی نتوانسته 
جای آن را بگیرد و هر ساله این روزها که فرا 
می رسد دلم پر می کشــد به همان خیابان 

گردی های شب نیمه شعبان. 
 با نزدیک شدن به شــب و روز میالد حضرت 
ولی عصر )عج( شهر حال و هوای دیگری پیدا 
کرده اســت، کمتر خیابانی را می توان یافت 
که در آن مردم خود را برای برپایی جشــن 
نیمه شعبان آماده نکرده باشند، جشن هایی 
که مــردم به صورت خودجوش و با عشــقی 
سرشــار از محبت منجی برگزار می کنند تا 
همشهریانشان را در این شادی بزرگ شریک 
کنند. مثل جشنی که قرار است نزدیک خانه 
مان برپا شود آن هم به همت جوانانی با تیپ 
امروزی که عاشــقانه تالش مــی کنند که 
مراسمی شایسته این شب و روز عزیز فراهم 
کنند. شیرینی کامم زمانی که نام »مهدی« 
را از زبان چنین جوانانی شــنیدم، همه تلخی 
های ناشــی از شــــنیدن برخی آمارهای 
عجیب از انحطاط اخالقــی جوانان را از بین 
برد. یاد جمله مرحوم آیت ا... ســید عزالدین 
زنجانی)ره( افتادم که می فرمــود: »چــکار 
دارید جوانی شــلوار لی می پوشد یا پیراهنش 
فالن مدل اســت، ببینید دلش چقدر همراه 

است. آن نقطه قوت اوست. دستش را بگیرید 
و همراهی اش کنید«.

جشنی به قدمت پذیرش والیت
حرکت خودجوش این جوانــان در برگزاری 
جشــن های نیمه شعبان مرا به همکالمی بــا 
آنان ترغیب کرد. علی، یکی ازهمان جوانانی 
بود که بانی این جشن شده است .او می گوید: 
این قرار همه فروشنده هایی است که در این 
محله مغازه دارنــد  و می خواهیم برای میالد 
امام زمان)عج(قدمی برداریــم. اول از تزیین 
خیابان شروع کردیم و بعد هم نوبت به پذیرایی 
از مردم می رسد، قرارمان این است که شبی 
پرخاطره برای همسایه ها ، عابران وخریداران 

رقم بزنیم. 
صحبت های  علی مرا  یاد  صحبت های پدرم 
انداخت که می گفت :»سال هاست که مغازه 
داران این محله جشــن های میالد حضرت 
مهدی )عج( را به صــورت خود جوش برگزار 
می کنند«. هرچند پدرم خاطره ای 6۰ ساله 
از این جشــن ها دارد ولی ســابقه برگزاری 
این شادمانی ها به ســال های خیلی دور باز 
می گردد به همان روزهایی که مردمان شهرم 
والیت امیر المومنین)ع( را پذیرفتند و پای در 
مسیر عشق و محبت به این خاندان گذاشتند. 
عاشقانه هایمان برای امام زمان)عج( 

را محدود به خود نکنیم
اصفهانی ها در برگزاری مراسم های مذهبی  
زبانزد هستند، چه مراسم محرم و صفر و چه 
جشــــن های میالد حضــرت مهدی)عج(. 
هر خیابانی را که قدم بگذاری شــور و شعف 
مسجدی ها با اهالی محل در هم آمیخته است، 

تزیین پیاده روها با کاغذها و پارچه هــــای 
رنگی یکی از کارهایی اســــت که به همت 
مغازه دارها از چند روز قبــــل از میالد انجام 
می شود. رضا، یکی از جوانان اصفهانی است که 
بنگاه معامالت مسکن دارد و در مرکزی ترین 
نقطه شهر در حال برپایی جشن میالد حضرت 

مهدی )عج( است. 
او درباره برگزاری این مراسم می گوید: عشق 
به امام زمان)عج( نه وقت می شناسد نه سن و 
سال. رضا ادامه می دهد:من قبال شنیده بودم 
که همه ادیان به امام عصر معتقدند؛ اما وقتی 
یک دوســــت ارمنی من برای جشن میالد 
منجی به ما کمک مالی کرد،یقیــن پیدا کردم، 
اگرعاشــقانه هایمان را برای امام زمان)عج( به 
خودمان محدود کنیم، هم درحق عاشــقان 
حضرت ظلم کرده ایم و هم نســبت به خود 
آقا کم لطفی. حاال امین  هم وارد گفت وگوی 

ما می شود.
 او که دانشجوی دکتری است، می گوید: بهتر 
است این حرکت های فرهنگی ناب را که در 
کمتر جای دنیا یافت می شود از گزند دولتی 
شدن در امان بداریم. او می افزایــد: اگر می 
خواهیــــم یک حرکت خودجوش مردمی 
ناب و اصیل همچنان به راه خود ادامه دهد و 
همه ویژگی های فرهنگی و دینی خود را حفظ 
کنــــد، باید در گام اول ازورود خرافه به این 
آیین مقدس جلوگیری کرد. امین همچنین 
تاکید می کند: حکومتی شــدن  جشن های 
میالد منجی، آســیب جدی است که اعتقاد 
عاشــقان حضرت را در مردمــی ترین آیین 

مذهبی جهان تحت تاثیر قرار می دهد.

عشقی که در هرگوشه از ایران می جوشد
جشن های نیمه شعبان مختص مردم شهر من نیست. 
این عشــقی اســت که در هر گوشــه این دیار از زمین 
می جوشد. کافی است تا نیمه شعبان را در خیابان های 
قم بچرخید. آنچه جشن های قمی ها را زیباتر می کند، 
حضور کــودکان در کناربزرگ ترها و پیــاده روی نیمه 
شعبان است که ازحرم حضرت معصومه)سالم ا... علیها( 
آغاز و به جمکران ختم می شود. صالح یکی از بچه های 
قمی اســت که پــس اندازش را بــرای خرید شــیرینی 
و گل جشــن تولد امام زمان)عج(  کنار گذاشته است. او 
با همان بیان کودکانــه می گوید: وقتی کار خوب انجام 
بدهم، می توانم بگویم بزرگ شــــده ام. دوستان صالح 
هم برای آذین خیابان ها همراه بزرگ ترها شده اند.صبح 
روز میالد این جماعت از همه خیابان ها عازم جمکران 
می شوند تا در مســجدی که نماد امام عصر)عج( است، 

گرد هم آیند.

سمیه مصور
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افقی :
1-  از انواع حســابداري كه عبارت است از ثبت 
كليه  معامــات بازرگاني يا اقتصــادي و تهيه و 
تنظيم بيان هاي مالي از روي اين معامات - از 

مراحل اوليه ازدواج
2- آيينه ها - ورمي كه ســتور را مي كشــد - از 

شهرهاي آلمان
3- مرد خميده - نوعي ساح - پسوند مبالغه

4- سرگردان - لحظه - پيدا كرد
5-  از مرتجعين فلزي - مايه ترقي! نوعي الماس 

كم بهاي هلندي - وسط
6- ضمير مخاطب - مركز - دوري از يار

7- درستي - جبون - واال
8- تيره - تعبير صداي پنهاني فرو ريختن دل  از 

احساس ترس - عقايد - نوعي زيرانداز
9- ظرف خميرسازي - چراغ دان - راهزن

10- مجلس نمايندگان ملت در روسيه - پياپي 
رسيدن - مايه حيات

11- برادر تازي - نرده - ميان - مادر تركي

12- ســازمان فضايي آمريكا - ضمير اجتماعي 
- شرف

13- آزاد - آدم آهني - سال تركي
14- حيوان رموك - بدون شغل - از ياران پيامبر 

اكرم )ص(
15- تايپيست - ترس و هراس

عمودی
1- برادر پدر - دفتري كه اثرات معامات مالي يك 

موسسه را نشان مي دهد - هيكل
2- جنگ - صحرايي در آمريكا - دوش - عامت 

جمع فارسي
3- مجبور - نغمه و ترانه - هاتف

4- بهشت - نوعي باالپوش - نارسا
5- عامت ترديد - نشان دادن - آب تازي - فرزند

6-  ارز نروژ - رنگارنگ - پول ژاپن
7- چادر - رگ دلي - جهانگرد ونيزي

8-  پسوند لياقت - نوعي تيغه نوار فلزي - آينده 
- مخفف بيگ

9- خواســته ها - پرنده اي ســياه شبيه طوطي 
- كوتاه

10- ساده - ناپديد - وسايل
11- جاي باريك و كم پهنا - گذشــتن - برترين 

دين - سمت
12- حرف آرزو - حرف ندا - خانه كنار دريا

13- از اين روي - ناآگاه - نگران
14- رود اروپايي - نيلوفر هندي - آخرين خليفه 

امويان - از حروف الفباي فارسي
15- بندري در اوكراين - از محصوالت صادراتي 

ايران - آخرين يكان
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یادداشت

  اين روزها دوســت داريم با هر زبانى كه 
بلديم از نيمه شعبان  بگوييــــم. آمده 
ايم بگوييم تمام شــهر بــاران مى بارد و 
چشــم عاشــقان پير، غمگين اســت...  
بگوييم اين ثانيه ها، شــمار ندارد تپش 
 قلب مان... اين ثانيه ها كه هر چه پيش تر
مى رويم و بيشتر نگاهمان به ريسه هاى 
رنگى كوى و گذر مى افتد... اين ثانيه ها 
كه رو به جمكران و كربا مى ايســتيم و 
ابر مى شويم... اين روزها كه فقط اشك 
ها متكلم وحده انــد... بگوييم راه درازى 
آمده ايم با شرم... با روز و شب هايى كه سر 
حرف را با »السام عليك« ها باز كرديم 
و حجاب ها، عيان نشــد... آخرين نيمه 
شعبان نشــد... تمنا كنيم شما اى غايت 
عشــق! خوب بودن هاى بى رنگ مان را 
نبين... اين روزها،جهان چراغان است و 
بى شما و بى دعاى فرج و كميل، محفلى 
جان نمى گيرد... كه ما چشــم به راهيم 
بشارت مان دهيد به نور... كه شما تلنبار 
تشــنگى و انتظارمان را مى دانيد... تمام 
فقر و اشتياق ما و ســاعات سعد شعبان 
را... شــال و كاه كرده ايم... آمده ايم... 
آمده ايم باز در طلوع نيمه شــعبان ، جز 

»يا ابوالقاسم«، تسبيح نچرخانيم...
اينجا پــاى مولودى و قربانــى و اطعام، 
شــما را دعا كنيم براى رهايــى تاريخ... 
امامى راكه دســت همه ثانيه هاى هفته 
را مى گيرد و بى قــرارى دلدادگانش را 
مى داند... اينجا با هــر زبانى كه بلديم از 
نيمه شــعبان بگوييم... از مياد و هجرت 
وظهور... از رسيدن آن موعد و روزشمارى 
كه نوبت بهار باشد و بس... نه همين بهار 
بعد از زمســتان، نه... بهارى كه چشم به 

راهش مانده باشند عالم و آدم...
مــى خواهيم در گــوش هاى عشــق، 
 بى شــمار- يا بقيــه ا... زمزمــه كنيم..

. مــى خواهيم ابــر باشــيم... و دنيا اگر 
همراهى كند، مى خواهيم آنقدر سكوت 
پيشــه كنيم كه صــداى پــاى موالى 

آخرين مان شنيده شود...

 ما چشم به راهیم 
بشارت مان دهید به نور

نرگس طلوعی 

عکس روز

 حال و هوای 
مسجد مقدس 

 جمکران
  در آستانه 
 فرا رسیدن 
نیمه شعبان

بریده ها

مثل پنجــره چارچــوب انتظارت 
دیــدگاه روشــن قلبــم شــود، 
جان زهرا اســم مــا را از ردیف 

راهيانت، خط نزن.

زینب رزثمالی

»جان زهرا اسم ما را از 
ردیف راهيانت خط نزن«

به محضر آقــا امام زمان)عج( 
عهد بستم با گل نرگس كه 
تا پایان ابر، دوره تفسير نامت 
را مثال شاپرك ها، طی كنم... 
عهد بستم با گل نرگس كه 

در اين دنيا خيلى ها سعى مى كنند متفاوت باشند و با انتخاب هايشان توجه همه 
را جلب كنند.به گزارش »توريسم آناين«؛ زوج كاليفرنيايى »كارلى ليفكيس« 
و »لوكاس آنگر« در شــب هالووين با هم نامزد شدند در حالى كه حلقه انتخابى 
عروس خانم بــا حلقه هاى كه تاكنون ديــده ايد تفــاوت دارد.نگين اين حلقه 
بزرگ ترين الماس جهان يا هر سنگ قيمتى ديگرى نيست و در حقيقت دندان 
عقل آقاى داماد است!اين زوج با هم تصميم گرفتند تا حلقه اى متفاوت داشته 
باشند و اينكه به نظر آنها داشتن حلقه اى با نگين الماس ،حتما نشان دهنده اوج 

يك عشق نيست.

كوچك ترين خانه بريتانيا كه به خانه اســكله اى هم شهرت دارد، از جاذبه هاى 
گردشگرى شهر كانوى در ناحيه ولز است. اندازه اين خانه تنها حدود 3 در 2 متر 
است.تا سال 1900 اين خانه در اختيار مرد ماهيگيرى با قدى در حدود دو متر 
بود و به سختى مى توان باور كرد كه در آن فضاى كافى براى يك اجاق، شير آب، 
 ميز پاتختى و تختخواب وجود داشته است. هزينه بازديد از اين خانه 30/1 دالر 

مى باشد.
ژاپن از يك روبات ســبك فيلم هاى ترانســفورمرز )تبديل شوندگان( رونمايى 
كرده است كه مى تواند در عرض 60 ثانيه به يك خودروى اسپورت تبديل شود.

اين روبات آبى و سفيد 3 متر و 70 سانتى مترى كه نمونه كوچك تر آن در سال 
گذشته در نمايشگاهى به نمايش گذاشــته شده بود، از شكل روبات به ماشين و 
بالعكس تبديل مى شود و قابليت حمل دو مسافر را دارد.كنجى ايشيدا، طراح و 
رييس شركت ربوتيك »شجاع«، طرفدار فيلم هاى انيميشن و روبات هاى تبديل 
شونده و تركيبى در آنهاســت. او مى گويد: »برخى ممكن است كه اين روبات را 

تنها يك اسباب بازى گران قيمت ببينند؛ اما براى خيلى ها الهام بخش است.«

عجیب ترین حلقه ازدواج دنیا روباتی که در ۶۰ ثانیه خودرو می شود!

کوچک ترین خانه در انگلیس

روزنامه زاینده رود

امیر سرتیپ دوم ستاد؛ محسن آذرافروز
فرمانده محترم ارشد آجا در اصفهان

با نهایت تاسف و تاثر  درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
و برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر مسالت 

داریم.

از اول اســفند ماه سال گذشــته طرح مروجين 
مصرف بهينــه آب در 56 شــهر اصفهان بزرگ 
به مرحله اجرا در آمد و بر اســاس آن گروه هاى 
تعليم ديده در اين زمينه، در سطح شهر اقدام به 

ترويج مصرف بهينه آب مى كنند.
 مدير روابط عمومى شركت آب و فاضاب استان 
اصفهان ، در رابطه با فعاليت مروجين مصرف بهينه 
آب در اصفهان بزرگ اظهار كرد: از اول اسفند ماه 
سال گذشته، طرح مروجين مصرف بهينه آب در 
56 شــهر اصفهان بزرگ به مرحله اجرا در آمد و 
بر اساس آن گروه هاى تعليم ديده در اين زمينه، 
در سطح شــهر اقدام به ترويج مصرف بهينه آب 
مى كنند.سيد اكبر بنى طبا افزود: گروه هايى در 
اين طرح حضور دارند كه در معابر ســطح شهر 
حركت مى كنند و در صورتى كه با مصرف نادرست 
آب مواجه شوند، در محل حضور پيدا مى كنند و 
تذكرات الزم را مى دهند.مديــر روابط عمومى 
شركت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: اين 
گروه ها همچنين وظيفه رسيدگى به پمپ هاى 
غيرمجازى را كه بر سر راه لوله آب قرار مى گيرند 
نيز به عهده دارند.وى خاطرنشان كرد: به منظور 
تاثيرگذارى بيشتر، از اول تا هفتم ارديبهشت ماه 

زمينه هايى نظير نحوه ارتباط با مردم، پاسخگويى 
به نحوه مصرف بهينه آب، وضعيت آب اســتان 
اصفهان و مواردى از اين دست، آموزش هاى الزم 
را ديده اند و اطاعات كافــى در اختيار آنها قرار 
داده شده اســت. وى در رابطه با مروجين طرح 
يك هفته اى مصرف بهينــه آب اضافه كرد: تمام 
افراد فعال در اين طرح از بسيجيان شركت آب و 
فاضاب استان اصفهان بودند. مدير روابط عمومى 
شــركت آب و فاضاب اســتان اصفهان عنوان 
داشت: به منظور رسيدگى به وضعيت مشتركين 
پرمصــرف از طريق قبــوض آب، در متن قبض 
استفاده بيش از الگوى مصرف تذكر داده مى شود 
و از طريق درج پيام هايــى در متن قبوض آنها را 
ترغيب به اصاح الگوى مصرف مى كنيم.وى در 
رابطه با الگوى مصرف در اســتان اصفهان يادآور 
شد: در گذشته الگوى مصرف بهينه در سطح 20 
متر مكعب بوده كه در حــال حاضر اين ميزان با 
30 درصد كاهش به 15 متر مكعب رسيده است.

بنى طبا عنوان كرد: تعداد مشتركين پرمصرفى 
كه از طريق سامانه خدمات مشتركين در سطح 
استان پيمايش شده اند برابر با 173 هزار مشترك 

هستند. 

سال جارى گروه هاى فرهنگى، تبليغاتى در سطح 
شهر فعال شــدند و از طريق پخش بروشورهاى 
مديريت مصرف بهينه آب، اقدام به فرهنگ سازى 
در اين زمينه كردند. ســخنگوى شــركت آب و 
فاضاب استان اصفهان اذعان داشت: اين گروه ها 
در مساجد، ميادين، معابر عمومى و ايستگاه هاى 
وسايل حمل و نقل عمومى و مراكز خريد حضور 
يافتند و پاسخگوى ســواالت احتمالى مردم در 
زمينه اصاح الگوى مصرف آب بودند.وى در رابطه 
با اســتمرار طرح يك هفته اى مروجين مصرف 
بهينه آب تاكيد كرد: اين طــرح يك هفته اى به 
صورت آزمايشى انجام شــد و در آينده نيز تداوم 
خواهد داشت. بنى طبا ادامه داد: همه گروه ها در 

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان مطرح کرد: 

اجرای طرح مروجین 
مصرف بهینه آب در اصفهان
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