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تشخیص حمله قلبى یک ماه پیش از وقوع تمام سدهاى استان در شرایط بحرانى قرار دارند«قسم» تنابنده به ایستگاه پایانى رسیدمیزان آب صادراتى از ایران چقدر است؟ على منصور با سبزها به اردو مى رود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 کبدتان را  
بیمه کنید

«گردنه زینل» قاتل عقاب ها شده است 
3
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چرا سیب، پسته و خرما 
اینقدر گران است؟

از گلزار تــا بنیامین

تهدید فرش دستباف 
اصفهان با

 ابریشم هاى تقلبى

5

سرنوشت آب، 
جارچى ها و 
یک شنبه متفاوت

نوشیدن چاى سبز باعث از بین رفتن 
رادیکال هاى آزاد ایجاد شده توسط چربى هاى 
موجود در کبد مى شود. این عملکرد مثبت مانع 

از بروز بیمارى هاى کبدى، به ویژه سرطان 
مى شود. از خواص دیگر چاى سبز ...

به نظر مى رســد 19 نماینده مســتعفى استان 
اصفهان کــه به دلیل بــى توجهــى دولت در 
اختصاص بودجه به حل مشکل آب اصفهان، در 
سه جلسه اخیر مجلس شوراى اسالمى شرکت 
نکردند (در روز سوم هفت نماینده در صحن علنى 
حضور یافتند)، در زمان بررسى بودجه سال 98، 
در کمیســیون هاى مربوطه و همچنین صحن 
علنى مجلس شوراى اســالمى حاضر خواهند

 بود. ..
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سقف مسجد شیخ لطف ا... ،عکس برتر ویکى پدیا در جهان شدسقف مسجد شیخ لطف ا... ،عکس برتر ویکى پدیا در جهان شد
2

وقتى سالطین آسمان، زندگى شان را در میان زباله ها مى جویند  

آقاى «پنج ستاره» 
اجراى زنده 
بلد نیست !

باید مانع هت تریک برانکو شوید

قدرتت را نشان بده!
امیر قلعه نویى بعــد از قهرمانى در لیگ دوازدهم با اســتقالل دو فصل 
پى در پى با این تیم ناکام بود و برخالف تمایالتش ناچار به ترك اردوگاه 
آبى شد. امیر در آن ایام و بعد از قهرمانى باشکوه با استقالل شاید تصور 
مى کرد ده ســال ســکان هدایت تیم محبوبش را برعهده خواهد 
گرفت اما حاشــیه ها و تصمیم هاى بعضًا غلط در حوزه هاى فنى و 

غیرفنى موجب شد...
8
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

زمین بازى براى نمایندگان مستعفى 
استان اصفهان عوض شده است

بیمارستان 
سوانح سوختگى 

اصفهان به 14 استان 
خدمات مى دهد

ورود خودرو به ناژوان ممنــوع است
در آخر هفته ؛
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  خواننده هاى پرطرفدار در
  اینستاگرام را بشناسید 

سال پانزدهم /شماره
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امیدوارم باالخره امیدوارم باالخره 
قهرمان شوم!قهرمان شوم!

مهدى کیانى:مهدى کیانى:

امیر قلعه ن
پى در پى
آبىشد
مى ک
گرفت
غیرف

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ى ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى به مدت 10 روز ( بدون احتساب 
روزهاى تعطیل) جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت فرم شــرکت در مزایده ، تکمیل مدارك و ارائه ى پیشنهاد قیمت ، به نشانى اصفهان ، پل آذر، ابتداى خ 
توحید، سرپرستى بانک مهر اقتصاد ، طبقه ى چهارم ، مدیریت پشتیبانى و مهندسى مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 38100 داخلى 135 و تلفن همراه  09138756642 و 

09103622531  تماس حاصل نمایند .

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است.

2- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گذار ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایــده          1397/10/02
اداره امور شعب استان اصفهان

شرایط قیمت پایه(ریال)اعیانعرصهپالك ثبتىنوع ملکنشانى ملکردیف
وضعیت کاربرىپرداخت

سند

اصفهان – چادگان – دهکده فرهنگى تفریحى 1
انتقال قطعىمسکونىنقد10023502104,970,000,000 /124ویال   دو طبقهزاینده رود – بلوار شمشاد

اصفهان –  خیابان جى شیر–  مجموعه مسکونى 2
انتقال قطعىمسکونىنقد703,900,000,000   /131   -504   /11548آپارتمان 2خوابهمشتاق فرهنگیان 

کاشان –  خیابان امیر کبیر 3
روبروى بانک ملى 

آپارتمان یک 
انتقال قطعىمسکونىنقد142,300,000,000   /77   -1258   /24خوابه

اصفهان    - چهارباغ باال    - خیابان نیکبخت – 4
انتقال قطعىمسکونىنقد373,800,000,000    /60_262    /4798آپارتماننرسیده به چهارراه نیکبخت    - مقابل دادگسترى 

انتقال قطعىمسکونى نقد63,500,000,000 /13355 /6672257 /1ساختمان اصفهان – تیران – میدان بسیج – خیابان شهید امینى 5

اصفهان – خیابان حکیم نظامى – ابتداى خیابان 6
نقد و 25157,500,000,000 /42681813 /2021ساختمانمحتشم کاشانى 

تسهیالت
تجارى  - 
انتقال قطعىادارى

www.mebank.ir
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جآقاى«پنجستاره»آقاى «پنج ستاره» آقاى«پنجستاره»پ
ىزاجراىزندهاجراى زنده اىزندهجر اج
تبلد نیست ! ی !ب ن بلدنیست!ل
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رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
مى گوید مانعى در ورود گردشگران و زائران عربستانى به 
ایران وجود نداشته و ندارد و به ویژه گردشگران مذهبى آنها 

به مشهد مقدس سفر مى کنند.
حشمت ا... فالحت پیشه تصریح کرد: هرگز ممنوعیتى در 
سفر اتباع عربســتان به ایران وجود نداشته است و پس از 
آنکه ایرانى ها حج تمتع را برگزار کردند، عمًال گردشگران 

عربستان هم به ایران سفر مى کنند.
نماینده مردم اســالم آباد غرب در مجلس با اشاره به سفر 
کمیسیون امنیت ملى مجلس به مشهد و مشاهدات خود 
از حضور زوار عربستان در این شــهر، ادامه داد: هیچگاه 

گزارشى مبنى بر اینکه عربستان براى اتباع خود به دلیل 
سفر به ایران مشــکلى ایجاد مى کند، نداشته ایم.  رئیس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى تأکید کرد: این اتفاق بســیار خوب است زیرا دو 
کشور ایران و عربستان موضوع گردشگرى مذهبى خود 
را از مناسبات سیاسى جدا مى کنند و این امر نشان دهنده 
بلوغ مناسباتى بین ایران و عربستان است. به تازگى رئیس 
سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى کشور گفته است: ما 
بعد از حادثه سفارت عربستان شاهد کاهش 80 درصدى 
حضور گردشگران عربستان در ایران بودیم اما امسال روند 

حضور آنها در ایران شدت یافته است.

دبیر انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى ایران خبر 
داد: پروازهاى گرجســتان همزمان با تشدید بدرفتارى 
این کشور با مســافران ایرانى، خالى شده است و متأثر از 
برخوردهایى که در مرزهاى ورودى گرجســتان در یک 
ماه اخیر با اتباع ایرانى شده، میزان تقاضا براى سفر به این 

کشور نیز پایین تر از حد معمول شده است.
مرتضى قربانى به «ایســنا» گفت: متأسفانه گرجستان 
توضیح شفافى نداده اســت و اعالم موضع نکرده که در 
آینده چه خواهد شد در نتیجه مردم نگران برخوردها در 
مبادى ورودى این کشور هستند. حرمت ا... رفیعى، رئیس 
انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ایران نیز به «ایسنا» 

گفت: به زعم ما واکنش دولــت ایران هم تا کنون جدى 
نبوده است. پیگیرى هایى شده است اما وقتى بازگرداندن 
ایرانى ها همچنان ادامه دارد، پس برخورد جدى هنوز نشده 
است. وى افزود: اعالم کردند آن خانمى که از بدرفتارى 
پلیس فرودگاه گرجستان فیلم منتشر کرده، بیمار است، به 
فرض اینکه آن شخص مشکل داشته، بقیه مسافران که 
بازگردانده شده اند چه مسئله  ا ى داشته اند؟ چرا دالیل این 
رفتارها هنوز مشخص نشده است. وزارت کشور گرجستان 
گزارش کرده است که 1151 تبعه خارجى ماه گذشته از 
ورود به این کشور منع شده اند که بیشترین آمار با 434 نفر 

به اتباع ایرانى اختصاص داشته است. 

گردشگرى ایران و عربستان 
ازمناسبات سیاسى جداست

پروازها به گرجستان 
خالى است

سلطان قیر اعدام شد
بامداد دیروز شـنبه حکـم «حمیدرضا    انتخاب |
باقـرى درمنى»، فرزنـد محمدباقـر که به جرم افسـاد 
فى االرض از طریق تشکیل شبکه کالهبردارى و رشاء 
به اعدام محکوم شـده بود، بـه اجرا گذاشـته و او اعدام 
شد. پرونده حمیدرضا باقرى درمنى و مرتبطین وى که 
مشـتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ مى باشد، 
با شکایت شـرکت پاالیش نفت جى، بانک ملى، بانک 
گردشـگرى، صرافـى اقتصاد نویـن و سـامان مجد در 

دادسراى عمومى و انقالب تهران رسیدگى شده است.

آلمان «ماهان ایر» را تحریم کرد
دولـت آلمـان اعـالم کرد که شـرکت    ایسنا|
هواپیمایى «ماهـان ایر» از سـال 2019 میالدى دیگر 
قادر نخواهد بود براى پروازهاى خود از فرودگاه هاى این 
کشور استفاده کند. این تصمیم در راستاى تحریم هاى 
خصمانه ایاالت متحده آمریکا علیه ایران گرفته شـده 
است. ایرالین ماهان ایر یکى از فعال ترین شرکت هاى 
هواپیمایى ایران است که شـش پرواز در هفته از تهران 

به آلمان دارد.

موافقت با فروش 
سفارتخانه  ایران

پـس از پیشـنهاد هفتـم    روزنامه خراسان|
فروردین ماه امسـال وزارت خارجه به کمیسیون لوایح 
هیئت دولت بـراى فروش سـاختمانى بـا 4000 مربع 
عرصه و 680 متر مربع اعیانى در شـهر نایروبى کشـور 
کنیا که پیش از این به عنوان سفارت جمهورى اسالمى 
ایران در این کشور مورد استفاده قرار مى گرفت، حجت 
االسالم روحانى، رئیس جمهور طى روزهاى اخیر این 
پیشنهاد را به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومى، 

مورد تأیید قرار داده است.

  افزایش حساسیت ها 
به کشتى زنان 

نایـب  رئیـس هیئـت کشـتى    اعتمادآنالین|
خراسـان رضـوى معتقـد اسـت کـه حساسـیت  و 
سختگیرى ها در کشـور و خراسان رضوى روى کشتى 
بانوان افزایش یافته اسـت. آنـا براتى تأکیـد کرد: فکر 
مى کنم نخستین سالى باشد که براى مسابقات کشتى 
بانوان توانسـتیم تبلیغ کنیـم. حتى تا چند ماه گذشـته 
نمى توانستیم مسابقاتمان را اطالع رسانى کنیم و حتى 
یـک بنـر بـر روى در ورودى سـالن نصب کنیـم. فکر 
مى کنم براى کاهش این قبیل حساسـیت ها، کشـتى 

بانوان نیاز به زمان دارد.

پایان ماه عسل
  تسنیم| اظهـارات اخیـر رئیس دفتـر رئیس 
جمهور که تأکید کرده بود در دو انتخابات گذشته ریاست 
جمهورى با هیچ جریان سیاسى ائتالف نکردیم و رئیس 
جمهور هم از کسى عبور نکرد، به مذاق برخى چهره هاى 
اصالح طلب خوش نیامد و موجـى از انتقاد و واکنش را 
به همراه داشت و برخى آن را پایان ماه عسل دو جریان 

اصالح طلب و اعتدالى خواندند.

بازگشت سپنتا با اشاره رهبرى 
حجت االسـالم ابوالحسـن نـواب، رئیـس    آنا|
دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه مردم شهر یزد به 
یک اقلیت دینى در شوراى شهر رأى دادند، اظهار کرد: 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره رهبرى ورود این 

عضو اقلیت شوراى شهر یزد را امکانپذیر کرد.

فعالً که مجازى است
  نامه نیوز| حجـت االسـالم والمسـلمین 
منتظرى، دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه آیا خبر تعیین حجت االسالم رئیسى به عنوان 
رئیس قوه قضائیه که این روزها در  فضاى مجازى منتشر 
شده صحت دارد یا خیر؟ گفت: فعًال فضاى مجازى است 

و تا به فضاى حقیقى تبدیل شود طول مى کشد.

خبرخوان
کنایه حامد بهداد 

اولین اکران مردمى    سینماسینما |
و خیریه فیلم ســینمایى «مارموز» در شــیراز 
برگزار شد. حامد بهداد، بازیگر «مارموز» در این 
برنامه گفت: استقبالى که از نمایش این فیلم و 
همچنین سایر برنامه هاى فرهنگى و هنرى در 
حوزه هاى مختلف همچون موسیقى، سینما و 
تئاتر در شیراز مى شــود بسیار خوشحال کننده 
اســت و من با دیدن چنین صحنه هایى براى 
شهر پدرى خودم مشهد مقدس نیز آرزو مى کنم 
تا برنامه هاى موسیقى و تئاتر و همچنین نمایش 
فیلم نیز در شهر مشهد همچون شهرهاى دیگر 
افزایش پیدا کند و با اســتقبال خوب مخاطبان 

همراه باشد.

شب چله جهانى مى شود
على اصغر مونســان، رئیس    ایران آرت |
ســازمان میراث فرهنگى، به مطالبات برخى 
افراد از وى براى ثبت جهانى آیین «شب چله» 
(یلدا) اشــاره کرد و افزود: هیچ کشورى هنوز 
درخواســت ثبت «شــب  چله» را بــه صورت 
انفرادى به یونســکو نداده است، ایران در حال 
آماده کردن پرونده ثبت جهانى این آیین است 
و به زودى براى ثبت جهانى «شب چله» اقدام 

مى کنیم.

ابالغ بخشنامه بیمه تکمیلى 
فرهنگیان

معــاون وزیــر آمــوزش و پرورش    پانا |
بخشــنامه بیمه طالیى تکمیلى فرهنگیان را 
ابالغ کرد. در این بخشنامه دو نوع بیمه «الف» 
و «ب» پیشنهاد شده اســت. تمام هزینه ها از 
حقوق کارمند کسر مى شود. الزم به ذکر است 
مهلت درخواست این بیمه تا 20 دى ماه اعالم 

شده است.

ادامه همکارى آموزش و 
پرورش با حوزه

وزیــر آمــوزش و    خبرگزارى حوزه |
پرورش درحاشیه ســفر به شهرستان کاشان از 
انعقاد تفاهمنامه اى با مدیریت حوزه هاى علمیه 
کشور خبر داد و گفت: با اجراى این تفاهمنامه 
از ظرفیت علمى حوزه هاى علمیه و روحانیون 
براى اجراى برنامه هاى آموزشى و پرورشى در 
مدارس کشور بیش از گذشته استفاده مى کنیم. 
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر در  18 هزار 
مدرسه کشور نماز جماعت با حضور روحانیون 

اقامه مى شود.

صداى یامین پور هم درآمد
وحید یامین پور، مجرى    سینماپرس |
تلویزیون، طى یادداشــتى در کانال شخصى 
خود از کثــرت تبلیغات در ســیما گالیه کرد و 
نوشت: «این اسپانسرها هستند که مدیر رسانه 
مى باشــند... اسپانسرها دســتمزدها و هزینه 
ساخت در رسانه را بحران زده کرده اند. به طور 
مثال در شبکه 3 به یک استار سینمایى براى هر 
برنامه  یک ســاعته، 45 میلیون تومان دستمزد 
مى دهند و همان وقت از ِقبــل او چند برابرش 
را به جیب مى زنند... این خواست سازمان صدا 
و سیماســت که هزینه اداره خودش را از دست 
پولدارها گدایى کند... در این مســابقه مبتذل، 

شبکه 3 و نسیم پیشتازند.»

هر سال، کمتر از پارسال
مدیرکل دفتر ســالمت    آفتاب نیوز |
جمعیــت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت 
گفت: در شرایط فعلى، هم میزان ازدواج ها و هم 
میزان فرزندآورى در کشور کاهش یافته، ساالنه 
بین 5 تا 7 درصد از میزان ازدواج ها کم شده، به 
طورى که در سال 89 حدود 890 هزار و در سال 

96 حدود 670 هزار ازدواج انجام شده است. 

عکس سقف مسجد شــیخ لطف ا... اصفهان که توسط 
علیرضا اخالقى گرفته شده اســت در مسابقه عکاسى 
جهانى مربوط به وبســایت ویکى پدیا به عنوان عکس 

نخست انتخاب شد.
مسابقه عکاســى ویکى پدیا که مربوط به یادمان هاى 
فرهنگى و بناهاى تاریخى اســت در دو مرحله کشورى 
و جهانــى برگزار مى شــود. ایــن عکس از مســجد 
شیخ لطف ا... در مرحله کشــور رتبه چهارم و در مرحله 

جهانى صاحب رتبه نخست شد.
علیرضا اخالقى در توضیح نحــوه گرفتن این عکس از 
سقف مسجد شیخ لطف ا... در صفحه شخصى خود نوشته 
است: «با مجوز عکاسى حرفه اى براى استفاده از سه پایه 
در زمان اذان ظهر وارد مسجد شــیخ لطف ا... شدم. در 
زمان نماز، مسجد را براى دو ساعت تعطیل مى کردند که 

نگهبانان وقتى اصرار من را دیدند، در این دو ساعت من را 
در مسجد تنها گذاشتند و درها را پلمب کردند. دو ساعت 
وقت داشتم که از همه زوایاى ممکن و ناممکن مسجد با 

نور طبیعى و بدون مزاحمت نور المپ ها عکاسى کنم.»
تفاوت این عکس با عکس هاى مشــابه خاموش بودن 
نورافکن قرمز رنگ مســجد اســت که به طبیعى بودن 
رنگ ها در این تصویر کمک مى کند. سقف مسجد شیخ 
لطف ا... یکى از جاذبه هاى عکاسى بین بناهاى تاریخى 
ایران است و گردشگران زیادى ساعت ها محو تماشاى 
زیر گنبد مسجد شیخ لطف ا... مى شوند و عکس هاى این 

شاهکار معمارى و هنر همواره مورد توجه قرار مى گیرد.
پیش از این نیز دو عکس از بناهاى تاریخى ایران در این 
مسابقه عکاســى ویکى پدیا بین 15 عکس برتر جهان 

انتخاب شده بودند.

به نظر مى رسد 19 نماینده مستعفى استان اصفهان که به 
دلیل بى توجهى دولت در اختصاص بودجه به حل مشکل 
آب اصفهان، در سه جلسه اخیر مجلس شوراى اسالمى 
شــرکت نکردند (در روز ســوم هفت نماینده در صحن 
علنى حضور یافتند)، در زمان بررسى بودجه سال 98، در

کمیسیون هاى مربوطه و همچنین صحن علنى مجلس 
شوراى اسالمى حاضر خواهند بود. 

آیــت ا... طباطبایى نــژاد روز جمعــه در خطبه هاى 
نماز جمعه اصفهان از نمایندگان مستعفى خواست تا با 
توجه به دستور رئیس جمهور مبنى بر «عملیاتى شدن 
تشکیل ستاد احیاى زاینده رود» و همچنین جلوگیرى 
از «تضعیف مجلس شــوراى اســالمى»، بر ماجراى 
استعفایشان نقطه پایان بگذارند و به بهارستان بازگردند 
هر چند تأکید کرد که باید قول و قرار دولتى ها را با جدیت 

پیگیرى کنند.
امام جمعه اصفهان همــواره از معترضان به بى توجهى 
دولتمردان درباره مشکل آب اصفهان و رودخانه زاینده 
رود بوده و در جریان اســتعفاى دسته جمعى نمایندگان 
اســتان اصفهان نیز از جمله حامیان اصلى اقدام آنها به 
شــمار مى آمد. او یکبار از همین تریبون نماز جمعه به 
حمایت از نمایندگان مستعفى پرداخت و یک شنبه هفته 
پیش هم میزبان آنها در دفتر کارش شد که در آن دیدار 

نیز بر همراهى اش با اقدام نمایندگان تأکید کرد.
اما در پى درخواســت جدید آیــت ا... طباطبایى نژاد از 
نمایندگان استان اصفهان براى بازگشت به مجلس، روز 
گذشته حمیدرضا فوالدگر به خبرگزارى «تسنیم» گفت 
که نمایندگان مســتعفى، از امروز یک شنبه در جلسات 
مجلس و کمیسیون ها حاضر مى شوند. این تصمیم به 
خصوص به این دلیل اتخاذ شده که نمایندگان اصفهان 
(یا الاقل بعضى از آنها) معتقدند دولت در راســتاى حل 
مشــکل آب اصفهان در ســال آینده، قدم هاى مثبتى 

برداشته است. 
فوالدگر در این باره گفته: «در جلسه با وزیر نیرو از ایشان 
خواســتیم تا موضوع را در دولت پیگیرى کنند و ایشان 
انصافًا پیگیرى کــرده و خبر داد که ایــن موضوع روز 
چهارشــنبه در دولت مطرح و رئیس جمهور، وزیر نیرو 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد که طرح 

ستاد احیاى زاینده رود به دولت برسد.»
احتماًال به همین دلیل هم قرار بود دیروز جلسه اى مهم 
میان شرکت آب منطقه اى و ســازمان برنامه و بودجه 
برگزار تا مشخص شود چند درصد حل مسئله آب اصفهان 
بر عهده دولت است و آورده مالى بخش خصوصى براى 
این کار چه میزان خواهد بود. همچنین گفته شــد یکى 
دیگر از محورهاى این جلسه، تعیین بازه زمانبندى براى 

انجام کار بوده است. جداى از دستور رئیس جمهور، تصور 
اینکه تشکیل جلسه دیروز در راستاى نتایج دیدارى بوده 
که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته 
با نمایندگان مســتعفى اســتان اصفهان داشت، دور از 

ذهن نیست.
نوبخت در آن جلسه پذیرفت همانطور که درباره دریاچه 
ارومیه عمل شد، ستادى از سوى دولت در قالب الیحه 
بودجه 98 براى احیاى رودخانه زاینــده رود هم در نظر 
گرفته شود تا بتوان به صورت کارشناسى شده به مشکل 

این حوضه آبریز رسیدگى کرد. 
این قول و قرارها در حالى اعالم مى شود که نمایندگان 
اســتان اصفهان در صورت حضور مجــدد در مجلس، 
باید به شــکل جدى پیگیــر اجرایى شــدن و به مرحله 
عمل رساندن آنها باشــند. مقامات ارشد دولت و شخص 
رئیس جمهور درباره معضل آب اصفهان قول هاى مهمى 
داده اند اما فعًال همه چیز روى کاغذ است و این در حالى 
است که بررسى بودجه ســال 1398 در کمیسیون هاى 
تخصصى مجلس با حضور نمایندگان اســتان اصفهان، 
قدرت چانه زنى آنها براى پیگیرى وعده هاى دولتمردان 

را دو چندان خواهد کرد.
 اعتراض نمایندگان مستعفى این بود که چرا ردیف هاى 
بودجه آب اصفهان در ســال 98 حذف شده است؛ حاال 

به نظر مى رسد عالوه بر اینکه این ردیف ها بازخواهند 
گشت، به وضعیت زاینده رود نیز سر و سامانى بخشیده 
مى شــود. این اتفاق مهمى اســت که در ســایه اتحاد 
نماینــدگان اصفهان، چه اصالح طلــب و چه اصولگرا 
حاصل شده است و برقرار ماندن این اتحاد به خصوص 
در زمان بررسى بودجه در مجلس مى تواند در چرخش 

اعداد و ارقام آبى به نفع اصفهان، مفید باشد.    
آنطور که از خبرها بر مى آید، نوعى دو دستگى در میان 
نمایندگان مستعفى بروز کرده است. عده اى معتقدند تا 
حصول راه حل نهایى باید همچنان بر ســر استعفا باقى 
ماند در حالــى که بعضى دیگر حضــور در مجلس را به 
خصوص هنگام بررســى بودجه 98 مفیدتر از غیبت در 
جلسات مى دانند. این دو دســتگى در صورت تداوم، به 
ضرر حل مشکل آب در استان اصفهان تمام خواهد شد. 
به نظر مى رسد درخواست هوشمندانه امام جمعه اصفهان 
از نمایندگان مستعفى براى بازگشت به مجلس در عین 
حال که تأکید کرده  باید موضوع آب را با قدرت پیگیرى 
کنند، ناظر به پایان بخشــیدن به همین دو صدایى ها 

باشد.
دیروز حیدرعلى عابدى، یکى از نمایندگان مستعفى گفت 
که «دستاورد نمایندگان اصفهان در استعفاى دسته جمعى 
این بود که براى نخستین بار معاون رئیس جمهور جرأت 

کرد اسم سامانه دوم آبرسانى را به زبان بیاورد».  
عابدى راســت مى گوید و این دســتاورد بزرگى براى 
اصفهان است اما صرف تکیه کردن بر این دستاوردهاى 
زبانى و قانع شدن به آن، دردى از بى آبى استان اصفهان 
درمان نخواهد کرد. او مى گوید: «به دنبال دفاع مقتدرانه 
از حق مردم اصفهان هستیم و تسلیم یک مشت جارچى 
بى توجه به استان اصفهان نمى شویم» اما خود عابدى هم 
خوب مى داند که دولت، مجموعه مجلس و به خصوص 
نمایندگان بعضى استان ها که منافع آنها نیز با موضوع 
آب گره خورده است در کنار رسانه هاى دو جناح کشور 
به راحتى تســلیم خواســت نمایندگان استان اصفهان 

نخواهند شد.
اگر تــا روز جمعه چشــم مــردم اســتان اصفهان به 
نمایندگانشان بود تا ببینند اســتعفاى دسته جمعى آنها 
چه منافع عملى برایشــان به همــراه خواهد آورد، حاال 
با عوض شــدن زمین بــازى، از امروز همه چشــم ها
 به بهارســتان دوخته مى شــود تا اقدام مؤثــر در برابر 
«جارچــى» ها این بــار در حالــى که مســتعفیان بر

 کرسى هاى سبز مجلس تکیه زده اند، مورد نظاره قرار 
گیرد. به مرحله عمل رســاندن قول و قرارهاى زبانى و 
کاغذى، آزمون جدید نمایندگان استان اصفهان است؛ 

آزمونى که از همین امروز آغاز مى شود.    

زمین بازى براى نمایندگان مستعفى  استان اصفهان عوض شده است

سرنوشت آب، جارچى ها و یک شنبه متفاوت

سقف مسجد شیخ لطف ا... 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت عکس برتر ویکى پدیا در جهان شد

کشاورزى با اشاره به کاهش قابل توجه محصول پسته در 
ســال جارى مى گوید ایران و آمریکا رتبه اول و دوم تولید 
پســته را در جهان به خود اختصاص داده اند اما متأســفانه 
امســال به جاى 260 هزار ُتن تولید پسته تنها 50 هزارتن 
پسته در کشور تولید شده و به همین دلیل قیمت ها نجومى 
شده است در حالى که از این افزایش قیمت ها چیزى نصیب 
پسته کاران نمى شود.  سیدرضا نورانى مى گوید: سرمایى که 
به وجود آمد تولید باغ هاى پسته را به شدت کاهش داد اما 
این تصور که کشاورز پسته کار از گرانى پسته سود برده است 
صحیح نیست و هزینه هاى باغ ها را هم پوشش نداده است، 
به همین دلیل جهش نرخ پسته ربطى به صادرات و نرخ ارز 

ندارد. وى درباره افزایش قیمت شدید سیب درختى هم گفت:  
گرانى سیب درختى نیز امسال مشهود است چون تولید سیب 
نیز امسال 35 تا 40 درصد کاهش یافته است. این در حالى 
است که تولید انار و پرتق ال امسال با افزایش قابل توجهى 

همراه شده است. 
نورانى در مورد گرانى خرما در بازار هم گفت:  تجار افغانستان 
و پاکستان براى خرید خرما هجوم آورده اند و خرما را سه برابر 
میزان سال گذشته و با قیمت خوب خریدارى کردند. سایر 
انواع خرما در شهرهاى دیگر نیز با قیمت خوب صادر شده 
است و بیشترین خرید خرما توسط روسیه انجام شده است. 
کشورهاى حوزه حاشــیه خلیج فارس نیز خریدار خرماى 

ایران هستند.

یکى از موضوعــات مورد توجه در حــوزه آب، بحث آب 
مجازى اســت که چندان مورد توجه قرار نمى گیرد و این 
در حالى است که طبق گفته هاى وزیر نیرو، در حال حاضر 
در ایران، واردات آب مجازى حدود 40 میلیارد مترمکعب 
و صادرات آن، حدود ه فت میلیارد مترمکعب تخمین زده 

مى شود.
آب مجازى، به آبى گفته مى شود که در روند تولید فرایند 
کاالها و محصوالت به  کار برده شود اما به دلیل اینکه این 
آب استفاده شده، در محصول نهایى دیده نمى شود، به آن 
مجازى یا آب پنهانى مى گویند؛ این آب حتى در محصوالت 
مصنوعى و یا تهیه خوراکى هایى همچون بیســکویت 
و شکالت نیز نهفته اســت چراکه براى تولید آرد گندم 
بیسکویت هم «آب» مصرف  شده و یا حتى زمانى که یک 
بطرى آب  معدنى مى خریم، تصورمان این است که فقط آب 

داخل بطرى، آب است، در حالى  که براى تولید خود بطرى 
نیز آب مصرف  شده است. به عنوان  مثال براى تولید یک  
تخم مرغ 135 لیتر آب و براى تهیه یک کاغذA4 حدود 10 
لیتر آب مصرف مى شود، در حالى  که وزن کاغذ پنج گرم 
هم نیست. همچنین  براى تولید یک خودروى معمولى که 
یک تن وزن دارد، حدود 400 هزار لیتر آب مصرف مى شود.
ایران ساالنه میلیون ها تن محصول کشاورزى کم ارزش 
و آب بر مانند هندوانه، گوجه فرنگى، ســیب زمینى و پیاز 
را به کشــورهاى دیگر صادر مى کند در حالى که چندان 
ارزآورى براى کشور نداشته اند اما ارزش واقعى آب صرف 
شده براى آنها، بسیار بیشتر از قیمت صادراتى آنهاست. این 
همان صادرات آب مجازى بوده که به تأکید کارشناسان، 
در شرایط کنونى محدودیت ها و بحران آب ایران، اصًال به 

صالح نیست.

چرا سیب، پسته و خرما اینقدر گران است؟

میزان آب صادراتى از ایران چقدر است؟

مهران موسوى خوانسارى



استاناستان 03033395 سال  پانزدهمیک شنبه  2 دى  ماه   1397

مهاجرت
 20 درصد جمعیت فریدن

تقى معین الدینى، فرماندار فریدن گفت: نزدیک به 20 
درصد جمعیت این شهرستان در یک دهه اخیر مهاجرت 
کرده اند که معضل بیکارى مهمترین عامل استمرار این 

پدیده بوده است.

اختصاص 5 میلیارد براى 
تکمیل کنارگذر برخوار

نماینده مردم شاهین شـهر، میمـه و برخـوار در مجلس 
شوراى اسـالمى گفت: وزارت راه و شهرسازى به تازگى 
پنج میلیارد تومان براى تکمیل کنارگذر پیامبر اعظم(ص) 
شهرسـتان برخـوار اختصـاص داده اسـت. حسـینعلى 
حاجى دلیگانى تأکید کرد: این طرح هم امسال و هم سال 
آینده ردیف هاى بودجه اى خواهد داشت. وى تصریح کرد: 
عملیات زیرسازى 15 کیلومتر از این طرح به پایان رسیده 

است، اما 10 کیلومتر باقیمانده به آزادسازى نیاز دارد.

در شهرستان ها 
ناپخته عمل نکنید 

امـام جمعه خمینى شـهر با توجـه به تغییر مدیر شـبکه 
بهداشـت و درمان این شهرسـتان، خطاب به اسـتاندار 
اصفهـان گفت: بـه مدیران کل اسـتان اصفهـان تذکر 
دهید که در سطح اسـتان و به خصوص در شهرستان ها 
عجوالنه و ناپختـه عمل نکننـد. آیت ا...عباس رحیمى 
افزود: مدیران ارشـد اصفهان، مسـئوالن شهرستان را 
که متعهد هستند ناگهانى و شبانه و بدون هیچ دلیلى از 
مدیریت بر مى دارند که براى مردم خمینى شهر سئوال به 

وجود آمده که علت این موضوع چه بوده است.

آزادى 10 زندانى بدهکار
10 زندانى جرائم غیرعمد با همت ورزشکاران اصفهان 

به آغوش خانواده بازگشتند.

برگزارى رقابت هاى روباتیک 
دانش آموزى در کاشان

چهارمین دوره رقابت هاى روباتیک دانش آموزى کاشان 
در مدرسه شهداى مخملباف برگزار شد.

حسن عصار، مسئول برگزارى چهارمین دوره رقابت هاى 
روباتیک دانش آموزى کاشـان گفت: در این رقابت یک 
روزه، 60 تیم یک و دو نفره در رده هاى سـنى پنج تا 15 
سال در رشته هاى روبات خدمتکار، آتش نشان، جنگجو، 

فوتبالیست، خالق و رالى سرعتى با هم رقابت کردند.

کشف
 33 هزار لیتر سوخت قاچاق 

مدیـر کل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان ازکشـف 
بیش از33 هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان خبر داد.

غالمرضا صالحى افزود:پرونده کشـف  33 هزار و 100 
لیتر سوخت قاچاق از کامیون اسـکانیا در جاده فرودگاه 
اصفهان به تعزیـرات حکومتى اصفهان ارسـال شـد و 
پس از احراز تخلف قاچاق سوخت، محموله به نفع دولت 
ضبط و متهم به پرداخت یک میلیارد و 850 میلیون ریال 

جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

بخشیدگى کارمزد 
و جرایم بانکى کشاورزان 

مدیر جهادکشاورزى سمیرم از بخشودگى سود، کارمزد 
و جرایـم تسـهیالت دریافتى خسـارت دیـدگان بخش 
کشـاورزى خبـر داد. احمـد تیمـورى اظهارکـرد: ایـن 
بخشـودگى مطابق دسـتور معاون اول رئیس جمهور و 
تصویب هیئت وزیران شـامل همه کشاورزانى است که 
در سال زراعى97 - 96 دچار حوادث غیرمترقبه شده اند 
و سررسید بدهى آنها از ابتداى مهرماه سال 96 تا آخرین 
روز اسفندماه امسـال اسـت. وى با بیان اینکه طبق این 
ابالغ ، تسهیالت دریافتى کشاورزان نیز به مدت سه سال 
امهال مى شود،افزود: باغداران و کشاورزان سمیرم باید به

 بانک هاى کشاورزى مراجعه کنند.

خبر

بیش از 2000 نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد اصفهان 
صاحب شغل شدند.

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد اصفهان گفت: 
2715  نفر از جامعه تحت حمایت کمیته امداد اصفهان با 
دریافت وام اشتغال و یا معرفى به مراکز صنعتى و خدماتى 

صاحب شغل شدند.
بهرام ســوادکوهى بابیان اینکه بزرگ تریــن گام براى 
توانمندى نیازمندان، کمک به اشتغال و کسب درآمد پایدار 
آنهاســت، اظهار کرد: برنامه هاى این نهاد درزمینه تحقق 
خودکفایى جامعه تحت حمایت، بــا محوریت مددجویان 
داراى توان اشتغال اســت.وى به فعالیت کاریابى این نهاد 

اشاره کرد و گفت: استخدام مددجویان در مشاغل تولیدى 
و خدماتى مى تواند با سرعت بیشــترى نسبت به اجراى 
طرح هاى اشتغال به توانمندى و خودکفایى آنها منجر شود 
و براى کمیته امداد نیز درمجموع هزینه کمترى دارد و بر 
همین اساس، یکى از نقاط توجه و تمرکز این نهاد درزمینه 

اشتغال مددجویان، گسترش کاریابى است.
 ســوادکوهى تعداد مددجویانى که به واسطه فعالیت هاى 
کاریابى این نهاد صاحب شغل و درآمد شده اند را 629 نفر 
در هشت ماهه امســال اعالم کرد و افزود: 2086 نفر نیز با 
دریافت وام اشتغال اقدام به راه اندازى کسب وکار شخصى 

خود کرده اند.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
1800 زوج در لیســت متقاضیان فرزندخوانده هستند و 
امسال در مجموع 114 کودك در قالب طرح امین موقت 
و سرپرستى دائم به خانواده ها واگذار شده اند. مجتبى ناجى 
پیرامون واگذارى کودکان بى سرپرست به خانواده هاى 
متقاضى فرزند اظهارکرد: در شــش ماه نخست امسال 
12 کودك و در سال گذشته 65 کودك بى سرپرست به 
عنوان فرزند خوانده به خانواده هاى متقاضى فرزند واگذار 
شــدند.وى با بیان اینکه درحدود  1800زوج در لیســت 
متقاضیان فرزندخوانده قرار دارند، تصریح کرد: سه دسته 
افراد در لیســت متقاضیان قرار دارند، نخست زوج هایى 

که هیچ فرزندى ندارند، دوم دختران مجردى که باالى 
30 سال دارند و دسته سوم زوج هایى که فرزند دارند اما 
تمایل به گرفتن فرزند خوانده نیــز دارند. وى گفت: در 
اســتان اصفهان تعداد متقاضیان دســته اول باالست و 
طبیعتًا واگذارى فرزند به دســته هاى بعدى کمتر اتفاق 
خواهد افتاد.ناجى تصریح کرد: در قالب طرح امین موقت 
102 کودك در هشت ماهه امســال واگذار شدند که از 
این بین، تعداد 53 کودك همچنان به صورت موقت در 
سرپرستى خانواده ها هستند، 30 کودك به سرپرستى دائم 
متقاضیان درآمده اند و 20 کودك به والدین اصلى خود 

بازگردانده شده اند.

1800 زوج، متقاضى 
فرزندخوانده هستند

صاحب شغل شدن
 2000 مددجوى کمیته امداد

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگیــن دماى هواى اصفهــان بین 3 تا 6 
درجه کاهش مى یابد و این روند کاهشــى نیز ادامه 

خواهد داشت.

فاطمه زهرا ســیدان با بیان اینکه براى امروز جوى 
تقریباً پایدار براى استان پیش بینى مى شود، افزود: بر 
این اساس، امروز آسمان صاف تا قسمتى ابرى براى 

اکثر نقاط استان پیش بینى مى شود.

رئیس دانشــگاه پیام نور اصفهان گفت: چهار مرکز 
خالقیت و شکوفایى در مراکز این دانشگاه با هدف 
حمایت از ایده هاى نو فعال است که این اتفاق براى 

نخستین بار در دانشگاه پیام نور افتاده است.

مهدى یوسفى افزود: این مراکز خالقیت و شکوفایى 
با همکارى شــهرك علمى تحقیقاتــى اصفهان 
در دانشــگاه هاى پیام نور گلپایگان، اردســتان و 
زرین شهر و ستاد مرکزى استان، در یکسال گذشته 

راه اندازى شده است.
وى ادامــه داد: هســته هــاى فناور متشــکل از 
دانشــجویان و اعضاى هیئت علمى با روند آسان 
به این مراکز راه مى یابند و در طول یکســال ایده 
و تیم خود را تثبیت و آماده راهیابى به مراکز رشــد 
مى کنند یا موفق به تأسیس شــرکت هاى دانش 

بنیان مى شوند. 

بانــد کالهبرداران30میلیارد ریالــى در اصفهان 
متالشى شدند. رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان 

گفت: مأموران اداره مبــارزه با جعل و کالهبردارى 
پلیس آگاهى اســتان با  اطــالع از فعالیت باندى 
در زمینه تهیه عتیقه جات تقلبــى و فروش آنها به 
شهروندان، موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار 
داد. سعید سلیمیان با بیان اینکه متهمان این پرونده 
دستگیر شدند، افزود: در تحقیقات پلیس مشخص 
شد، اعضاى این باند چهار نفر بودند که با تهیه یک 
تابوت مومیایى تقلبى، آن را به مبلغ 30میلیارد ریال 

به فردى فروخته اند. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشــاره به وضعیت بحرانى سدهاى اصلى 
اســتان گفت: در حال حاضر کمتر از 9 درصد حجم 
سد زاینده رود آب دارد و ذخیره سد اکنون 137 میلیون 

مترمکعب است.
حسن ساســانى با بیان اینکه در ســال آبى گذشته 
با میزان بارش بســیار اندك، حجم سد زاینده 145 
مترمکعب بود، افزود: ذخیره سد زاینده رود در متوسط 
بلندمدت 635 میلیون مترمکعب بود، همچنین  میزان 
بارش ها در سال گذشــته 70 میلیمتر بود و از ابتداى 
ســال آبى جارى تاکنون 405 میلیمتر بارش در این 

حوضه ثبت شده است.

وى تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از 9 درصد حجم 
1400 میلیون مترمکعبى سد زاینده رود آب دارد. وى 
همچنین در خصوص وضعیت دیگر سدهاى استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر تمام ســدهاى اصلى 

استان اصفهان در شرایط بحرانى قرار دارند. 

هواى اصفهان 6 درجه سردتر مى شود

فعال بودن4 مرکز خالقیت در دانشگاه پیام نور

انهدام باند کالهبرداران 30میلیارد ریالى 

تمام سدهاى استان در شرایط بحرانى قرار دارند

شــهردار زواره از راه اندازى گلخانه اى به مساحت 
500 مترمربع در سه بخش صنعتى گرم، نیمه صنعتى 
سرد و نشــاء به منظور تولید انواع گیاهان زینتى و 

دارویى چهار فصل خبر داد.
جالل گلخنى بیان کــرد: این گلخانــه در مرحله 
نخست براى تأمین نیازهاى فضاى سبز شهردارى 
با اختصاص 200 میلیون ریال براى تأمین تجهیزات، 
گل ها و نشــاءها راه اندازى شــده که امید مى رود 
ســبب کاهش نزدیک به 60 درصدى هزینه ها در 

این زمینه شود.
به گفته وى، این گلخانه بــا ظرفیت تولید 51 هزار 
نشاء، 24 هزار قلمه گل و 18 هزار اصله درخت راه 
اندازى شده که این میزان قابل افزایش خواهد بود. 

شهردار زواره افزود: گیاهان زینتى مانند انواع تیره ها 
و نژادهاى بنفشه، گازانیا، رعنا زیبا، شمعدانى ها، گل 
کاغذى، گل اطلسى مکزیکى، شاهپسند درختى و 
گیاهان دارویى از جمله چاى ترش، زوفا، آویشن و 

ختمى سفید در این مرحله کشت شده است.

راه اندازى گلخانه شهردارى زواره 

رئیس کمیسیون خدمات شهرى شوراى شهر اصفهان با 
اشاره به تعداد زیاد درختان خشک در ناژوان گفت: چندین 
مورد آتش سوزى بزرگ در این بیشــه اتفاق افتاده و براى 
پیشگیرى از آتش سوزى، ممنوعیت ورود خودرو به ناژوان 

در روزهاى آخر هفته انجام شــده اســت و حتى با نیروى 
انتظامى هماهنگ شده که کسى آتش روشن نکند.عباسعلى 
جوادى در مورد محدودیت هاى دسترسى در ناژوان در پایان 
هفته ها، اظهارکرد: در تعطیالت پایان هفته رفت و آمد مردم 
آزاد است و فقط از ورود خودروها جلوگیرى مى شود. وى با 
بیان اینکه قابل قبول نیست خودروها راه داده نشود، افزود: 
قرار است ساز و کارى ایجاد شود که حضور مردم و آتش هایى 
که روشن مى کنند موجب آتش سوزى نشود و مردم بتوانند با 

خودروهاى خود دسترسى به این بیشه داشته باشند.

طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
به دنبال رده بندى پژوهش در اصفهان هستیم تا با بررسى 

اینکه چه واحدهایى در این حوزه پیشگام و چه مراکزى 
عقب تر هستند، جوان هارا وارد حوزه پژوهش کنیم.

واحدهاى پژوهشى رتبه بندى مى شوند

در آخر هفته ؛

ورود خودرو به ناژوان 
ممنوع است 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان با 
بیان اینکه گران شدن مواد اولیه تولید فرش باعث شده 
جنس تقلبى این مواد وارد بازار شود، گفت: استفاده از این 
مواد توسط تولیدکنندگان فرش دستباف، کیفیت فرش 

دستباف اصفهان را کاهش مى دهد.
حسن دردشتى با بیان اینکه اکنون در اصفهان مواد اولیه 
مرغوب و اصل به سختى به دست مى آید، اظهارکرد: در 
کل اصفهان، 5 کیلو ابریشــم چینى به سختى به دست 
مى آید، بیشتر ابریشم هاى روسى و قرقیزستانى موجود 
در بازار نیز تقلبى است و متأسفانه در بافت ها به کار برده 
مى شــود و این اقدام در آینده به فــرش اصفهان لطمه 

شدیدى خواهد زد.
وى با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت همه اقالم تولید 
فرش دستباف، گفت: اقالم اصلى تولید فرش دستباف 
همچون ابریشم و پشم افزایش قیمت چشمگیرى داشته 

اما قیمت فرش هنوز آن مقدارى که باید باشد، نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
خاطر نشــان کرد: با وجود اینکه در چند سال اخیر فرش 
گران شــده و براى مثال یک فرش که قبًال ده میلیون 
تومان بوده اکنون 50 میلیون تومان است اما این رقم نیز 

هنوز قیمت اصلى فرش نیست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى گلپایگان گفت: 
اکران فیلم در ســینماى دیجیتال گلپایگان از این پس 
با نام «ســینما فرهنگ» و زیر نظر اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در تمام روزهاى هفته انجام مى شود.سعید 
ضابطى با بیان اینکه سینما دیجیتال گلپایگان در آغاز 
فعالیت با هفته اى دو اکران فیلم فعالیت خود را  آغاز کرد، 
افزود: این هدف تا مراحل نهایى ایجاد ِسرِور دائم ادامه 
داشت و با تالش صورت گرفته به منظور فعالیت دائمى 

سینما انجام شد.

سینما فرهنگ گلپایگان 
دائمى شد

تهدید فرش دستباف اصفهان
 با ابریشم هاى تقلبى

این روزها پرواز دسته جمعى عقاب ها در مسیر ارغوانیه به 
طرف باغ رضوان و منطقه گردنه زینل اصفهان توجه هر 

رهگذرى را بیش از پیش به خود جلب مى کند.
به گزارش ایمنا، یکى از مناطقى که در مســیر پرندگان 
شکارى قرار دارد، منطقه گردنه زینل و سایت کارخانه 
پسماند اصفهان اســت که هر روز حجم زیادى از زباله 
شــهرى، ضایعات کشــتارگاهى، تلفــات مرغدارى و 
دامدارى وارد این کارخانه مى شــود و همین سبب شده 
که شــمار قابل توجهى ازعقاب هاى بومى و مهاجر در 
این مکان، میان انبوه زباله ها به دنبال یافتن غذا باشند، 
در حالى که پســماندهاى گوشت و ضایعات مرغ غذاى 
این پرندگان شکارى نیست و نه تنها ارزش غذایى ندارد، 
بلکه سبب بیمارى آنها مى شود. از سوى دیگر باکترى ها 
و ویروس هاى موجود در پسماندهاى انسانى و باقیمانده 
مواد شیمیایى و دارویى و ســموم، جان عقاب ها و سایر 

پرندگان شکارى را در این منطقه تهدید مى کند.
■■■

رضا کیامرزى، دامپزشک و پژوهشگر پرندگان شکارى 
در این باره مى گوید: ضایعات کشــتارگاهى یا عفونى، 
تلفات مرغدارى ها و دامدارى ها در این پسماندها خطر 
مسمومیت حاد و مزمن و حتى مرگ و کاهش جمعیت 

پرندگان شکارى و عقاب ها را در پى دارد.
کیامرزى به مشــاهدات خود در یک پایش چند روزه در 

محوطه سایت سازمان پسماند اشاره مى کند و مى گوید: 
در این منطقه و محدوده گردنــه زینل محل تجمع این 
پرندگان شکارى، بیشترین گونه از نوع عقاب صحرایى، 
کورکور سیاه و عقاب شاهى (امپریال ) مشاهده شد که به 
صورت گروه هاى بزرگ بر روى انباشت زباله ها، سقف 
محل تولید کود کمپوســت، حصارهاى سایت کارخانه 

پسماند، دکل هاى برق و کوه ها دیده شدند.  
وى افزود: عقاب صحرایى و عقاب شــاهى از بارزترین 
انواع پرنده شکارى مهاجر پاییز و زمستان در این منطقه 
هستند . وى معتقد است: تخریب زیستگاه ها و انقراض 
گونه هاى مختلف حیات و حش چه در ایران و چه در سایر 
نقاط دنیا تأثیر منفى بر حیات پرندگان شکارى و عقاب ها 
دارد و به دلیل نبود تنوع زیستى در برخى مناطق، امکان 
شــکار براى عقاب ها وجود ندارد و این پرندگان ناچارند 

براى بقا، در میان زباله ها غذاى خود را جستجو کنند. 
■■■

در همین ارتباط حســین اکبرى، معاون نظارت و پایش 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان بیــان کرد: 
عقاب هاى منطقــه گردنه زینل گونه هــاى مهاجرى 
هستند که مســیر اصلى آنها منطقه حفاظت شده کاله 
قاضى اســت، چرا که این منطقه به دلیل وجود نواحى 
صخره اى، محل مناسبى براى خانواده پرندگان شکارى 
اســت.وى اظهار کرد: عقاب طالیى و عقاب صحرایى 

جزو گونه هاى پرنده شکارى اصلى و بومى منطقه کاله 
قاضى به شمار مى روند که آنجا زادآورى مى کنند، با این 
حال بخش کوچکى از اینها مانند عقاب طالیى مى تواند 
مقیم و ساکن باشد و در همان منطقه بخشى از جمعیت 

مهاجر را تشکیل دهند.
وى افزود: عقاب هایى که در گردنه زینل مشاهده شده اند 
از گروه عقاب هاى مهاجرى هستند که در مسیر شمال به 
جنوب، به صورت کوتاه مدت از یک روز تا یک ماه امکان 
توقف دارند و از زیستگاه هاى این منطقه به طور پراکنده 

استفاده مى کنند.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا احتمال انتقال 
بیمارى بین این پرندگان شــکارى و انسان وجود دارد، 
گفت: در نواحى اى که عقاب ها از پســماندها استفاده 
مى کنند، در بسیارى از موارد انتقال بیمارى ها بین خود 
آن گونه وحشى اتفاق مى افتد، از پرندگان شکارى خیلى 
کم و در شرایط خاص بیمارى به انسان منتقل مى شود 
اما تا به حال گزارشى مبنى بر انتقال بیمارى از  پرندگان 

شکارى این منطقه به شهروندان ارائه نشده است.
اکبرى افزود: با این حال ممکن اســت آلودگى ناشى از 
پسماندهاى گوشتى و مرغى باعث بیمارى این گونه هاى 
شکارى شود، چون اینها گوشت خوار هستند و با خوردن 
پســماندها آلودگى هاى هورمونى، میکروبى و سموم با 

منشأ و فعالیت انسانى به اینها منتقل مى شود.

وقتى سالطین آسمان، زندگى شان را در میان زباله ها مى جویند  

«گردنه زینل» قاتل عقاب ها شده است
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حمید گودرزى که در ماه هاى اخیر تبدیل به مجرى ثابت 
برنامه هاى خاص شبکه 5 و البته برنامه هایى که تهیه 
کننده آنها محمدحسین رضوى شــده است، در تجربه 

اجراى زنده شب یلدایى شبى موفق را سپرى نکرد.
حمید گودرزى که مدتى اســت اجراى مســابقه «پنج 
ســتاره» را از شــبکه 5 برعهده دارد، گزینــه اجراى 
ویژه برنامه یلداى این شبکه بود. این بازیگر، خواننده و به 

تازگى مجرى تلویزیون یکى از بدترین اجراهاى تاریخ 
تلویزیون از زمان رواج برنامه هاى زنده را داشت.

او با پریــدن در حرف مهمان هــا، حرف هاى بى ربط به 
بحث مهمان ها گفتن و رها کردن گفتگوها بدون نتیجه 
و وابستگى بســیار به حرف هایى که از طریق گوشى به 
او مى گفتند باعث تعجب مخاطبان برنامه شــده بود و 
حتى مى شد این شــگفت زدگى را در چهره مهمان هاى 

برنامه هم دید.
در بخشى از برنامه که تصاویر افرادى روى مانیتور بزرگ 
داخل استودیو نشان داده مى شد تا مهمان برنامه نام آنها 
را بگوید تصویرى از محمدامین اســدى، بازیکن جوان 
پرسپولیس نشان داده شد که یوسف تیمورى نتوانست نام 
او را بگوید و جالب آنکه حمید گودرزى اصرار داشت که 
تصویر اللهیار صیادمنش، بازیکن جوان استقالل است و 
حتى اصرار سیامک نعمتى براى از اشتباه درآوردن او هم 

تأ ثیرى رویش نداشت.

بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان، از وضعیت نابسامان 
سینما انتقاد کرد.

رؤیا تیموریــان درباره وضعیت ســینماى امروز عنوان 
کرد: نمى توانم درباره سینما صحبت کنم؛ چراکه هر روز 
شرایط سینما پیچیده تر مى شود. من مخالف هیچ ژانرى 
در سینما نیســتم و نظرم 
این است که فیلم ها 
در همه نوع ژانرى 
کمــدى،  (درام، 
وحشت و...) باید 
اکران شوند. 

وقتى چنین ژانر هایى را در سینماى کشورمان نمى بینیم 
و فقط به کمدى پرداخته مى شود، کمدى تمام مى شود؛ 
چون ما در زمینه کمدى تجربه و زمینه قوى نداریم، وارد 
بستر هایى مى شویم که بیشــتر به هرز مى رود و احترام 

مخاطب حفظ نمى شود.
تیموریان ادامه داد: شرایط اقتصادى سینما خوب نیست 
براى ساخت فیلم ها دســت به هر اتفاقى زده مى شود و 
نظارت درست و صحیحى وجود ندارد و این طبیعى است 

که به روى کار ها و حرفه تأثیر مى گذارد.
بازیگر فیلم ســینمایى «برف» درباره حضور بازیگران 
تکرارى در فیلم ها عنوان کرد: به نظرم حضور بازیگران 
تکرارى در فیلم ها، حاصل عدم نظارت است. زمانى که 
اقتصاد ضعیف باشد. هر کســى که مى آید و مى خواهد 
فیلمى بسازد آدم هاى خود را انتخاب مى کند. طبیعى است 
این اتفاق مى افتد و ما هم نمى توانیم جلوى آن را بگیریم؛ 
مگر اینکه در یک سیستم صحیح و سالمت این اتفاق 
رخ دهد که مســئولش من یا امثال من نیستیم. مسئول 
ســاماندهى این امور مدیران سینما هستند و من مجدد 
تأکید مى کنم به دلیل نبود برنامه ریزى هاى میان مدت و 
طوالنى مدت فرهنگى، شاهد چنین اتفاق هایى هستیم.

1 . محمدرضا گلزار
محمدرضــا گلــزار، سوپراســتار ســینما یکــى از 
چهره هاى سرشــناس سینماســت که کارش را با 
بازیگرى آغاز کــرد و بعدها وارد دنیاى موســیقى و 
خوانندگى شد.محمدرضا گلزار در صدر پرطرفدارترین 
خواننده ها در اینســتاگرام قرار دارد که پنج میلیون 
و800 هزار فالوور دارد. در پیج اینستاگرام محمدرضا 
گلزار تا روز گذشته 1282پســت دیده مى شد که به 
موضوعاتى مختلــف از جمله فیلم هــا، عکس ها و 
کلیپ هایى از کنسرت هاى موسیقى او اختصاص دارد.

2. بابک جهانبخش
بابک جهانبخــش، دومین خواننــده پرطرفدار در 
اینستاگرام اســت که دو میلیون و500 هزار فالوور 
دارد. اگر ســرى به پیج اینســتاگرامى این هنرمند 
بزنید متوجه مى شوید که بابک جهانبخش یکى از 
فعال ترین چهره ها در اینستاگرام است که تقریبًا هر 
روز پست هایى را به اشتراك مى گذارد تا جایى که تا 
دیروز این خواننده مطرح، 1239 پست در اینستاگرام 
باهوادارانش به اشتراك گذاشته بود که وجه تمایز آن 
با پیج سایر هنرمندان در تعداد عکس هاى شخصى 

و خانوادگى آقاى خواننده است.

3 . احسان خواجه امیرى
یکى دیگر از خواننده هاى پرطرفدار در اینســتاگرام 
احســان خواجه امیرى پســر ایرج خواجه امیرى از 
چهــره هــاى قدیمى دنیاى موســیقى اســت که 
اینســتاگرامش یک میلیــون و 900 هــزار فالوور 
دارد. احســان خواجه امیــرى در اینســتاگرامش 
596 پست را به اشتراك گذاشــته که در میان آنها 
عکس هاى خانوادگى، عکس هایــى از تمرین در 
باشــگاه و کلیپ هایى از آهنگ هایش را مشاهده 

مى کنید.

4 . سیروان خسروى
ســیروان خســروى، چهارمین خواننده پرطرفدار 
در اینستاگرام اســت که پیج او یک میلیون و 800 
هزار فالوور یا دنبال کننده دارد. ســیروان خسروى 
در اینســتاگرام 819 پســت را بــا هوادارانــش به 
اشتراك گذاشته و در آنها عکس ها و کلیپ هایى از

 آهنگ هاى جدیدش را منتشر کرده است.

5 . محسن یگانه
محســن یگانه یکى از چهــره هــاى محبوب در 
میان خواننده هاى جوان پاپ اســت که همیشــه 
طرفداران خاص خودش را داشته و اگر سرى به پیج 
اینستاگرامش بزنید خواهید دید که با یک میلیون و 
800 هزار فالوور یکــى از خواننده هاى پرطرفدار در 
اینستاگرام است. محسن یگانه در صفحه شخصى 
اینستاگرامش 767 پست را به اشــتراك گذاشته و 
اغلب کلیپ هایى از کنســرت و آهنگ هاى جدید 

او است.

6 . محسن چاوشى
یکى از خواننده هــاى محبوب و پرطرفدار در دنیاى 
موسیقى و اینســتاگرام محســن چاوشى است که 
صفحه اینستاگرام او یک میلیون و 700 هزار فالوور 
دارد. محسن چاوشى خواننده اى که با خوانندگى در 
فیلم «سنتورى» مشهور شد در صفحه اینستاگرامش 
37 پست به اشتراك گذاشته و از این نظر خاص ترین 

خواننده پرطرفدار در اینستاگرام است.

7 . فرزاد فرزین
خواننــده پرطرفــدار و محبــوب دیگــرى کــه 
مى توان نام او را در لیست خواننده هاى پرطرفدار در 
اینستاگرام قرار داد فرزاد فرزین است که یک میلیون

 و 500 هزار فالوور در اینستاگرام دارد. فرزاد فرزین 
در اینستاگرامش 699 پســت را به اشتراك گذاشته 
و در آن عکس هایــى از خودش و کلیــپ هایى از

 آهنگ هایش را منتشر کرده است.

8 . بنیامین بهادرى
بنیامین بهادرى نفر آخر این لیست از پرطرفدارترین 
خواننده هاى ایرانى در اینستاگرام است که صفحه 
اینســتاگرام او یک میلیون و 300 هزار فالوور دارد. 
بنیامین بهــادرى در زمره خواننده هایى اســت که 
وارد عرصه بازیگرى شــده و یکى از پرطرفدارترین 
چهره هاى دنیاى هنر اســت که اگر ســرى به پیج 
اینســتاگرام او بزنید 673 پســت را در این صفحه 

مشاهده مى  کنید.

فیلم ســینمایى به کارگردانى کارگردان مطرح ژاپنى و 
تهیه کننده فیلم «مارموز» با ورود بازیگر ژاپنى به ایران 

وارد مرحله پیش تولید شد.
محصول مشترك سینماى ایران و ژاپن با نام «مهمانخانه 
شکوفه نو» به کارگردانى «تاکى فومى تى یوتسویى» 
و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى آغاز شــد در این فیلم 

مهناز افشــار در کنار «آیاکو کوبایاشى» (بازیگر سنین 
کودکى اوشــین) بازیگــران اصلى این فیلم هســتند
 و نویســندگى ایــن اثــر برعهــده نغمــه ثمینــى

 است.
کارگردان و مدیر فیلمبردارى این فیلم عصر جمعه 30 آذر 

وارد تهران شدند و پیش تولید فیلم آغاز شد. 

از گلزار تـــــــــا بنیامین
  خواننده هاى پرطرفدار در

  اینستاگرام را بشناسید 

گگ

ـابنیا ــ الزارتـ ن ا ت الزا ن ا ت لزارتـــــــــــــــــــــــــــــابنیالزا
ر

با گسترش تکنولوژى و همه گیر شدن شبکه هاى اجتماعى این روزها کمتر چهره شناخته شده اى را مى توانید بیابید که صفحه اى در اینستاگرام نداشته باشد. هنرمندان و چهره هاى کشورمان به مانند همه سلبریتى هاى 
دنیا فعالیت گسترده اى در شبکه هاى اجتماعى دارند و از طریق همین شبکه هاى اجتماعى مهمترین اخبار زندگى هنرى و شخصى شان را با طرفدارانشان در میان مى گذارند. اگر برایتان جالب است که بدانید کدامیک 

از خواننده هاى ایرانى در اینستاگرام پرطرفدارترند و یا فالوورهاى بیشترى دارند ادامه این مطلب را از دست ندهید.

آقاى «پنج ستاره» اجراى زنده بلد نیست!

مهناز افشار همبازى «اوشین» شد

رؤ یا تیموریان:

اوضاع سینماى ما هر روز پیچیده تر مى شود

در سینما نیســتم و نظرم
این است که فیلم ها
در همه نوع ژانرى
کمــدى، (درام، 
وحشت و...) باید
اکران شوند.

فیلم سینمایى «قســم» به کارگردانى محسن تنابنده و 
تهیه کنندگى جلیل شــعبانى با طى مراحل پایانى آماده 

نمایش مى شود.
جلیل شعبانى، تهیه کننده فیلم سینمایى «قسم» در ارتباط 
با آخرین وضعیت این فیلم سینمایى اذعان کرد: مراحل 
پایانى صداگذارى و ساخت موسیقى فیلم در حال انجام 
است و به زودى آماده حضور در سى و هفتمین جشنواره 

فجر خواهد شد.
گفتنى است؛ فیلم سینمایى «قسم» به کارگردانى محسن 
تنابنده و تهیه کنندگى جلیل شعبانى است که مهناز افشار 
و سعید آقاخانى دو بازیگر اصلى این فیلم سینمایى هستند.

این فیلم ســینمایى دومین فیلم بلند محسن تنابنده در 
مقام کارگردان است که سیروس مقدم به عنوان مشاور 

کارگردان در این فیلم سینمایى درکنار وى قرار دارد.
طبق شــنیده هاى «صبا»، مهناز افشار در فیلم سینمایى 
«قسم» که یکى از گزینه هاى حضور در سى و هفتمین 
جشنواره فجر است؛ متفاوت ترین نقش خود را بازى کرده  و 
حتى ممکن است سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش زن 

جشنواره را از آن خود کند. 
فیلمنامه «قســم» را خود تنابنده نوشــته که یک درام 
اجتماعى اســت. او پیش از این فیلم کمدى «گینس» را 
با بازى رضا عطاران و خودش ساخته بود که فروش خوبى 

در گیشه داشت.

«قسم» تنابنده به ایستگاه پایانى رسید
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مهدى کیانى، کاپیتان سپاهان در گفتگویى در مورد 
آخرین اتفاقات تیمش صحبت کرد.

اوضاع در سپاهان و اصفهان چطور است؟ 
همه چیز خوب است. همیشه درباره باشگاه سپاهان تعریف 
مى شنیدم و البته از ابتداى این فصل که به این تیم پیوستم متوجه 
شدم بى دلیل نبود درباره این باشگاه و مسئوالنش صحبت هایى به 
گوش مى رسید. مجموعه اى مطلوب براى ورزش کردن هم از نگاه 
ساختار مدیریتى و نظام ادارى و هم از نظر ورزشى و اهتمامى که همه 

اعضاى آن براى موفقیت دارند. 
چه شــباهت هایى با تراکتورسازى دارد که 

سال ها در آن مجموعه کار کردى؟
 وجوه مشــترك زیادى دارند. هر دو باشگاه از پشــتوانه مردمى و 
هوادارى خوبى برخوردار هستند که این مى تواند براى هر باشگاه 
فوتبالى که مى خواهد در لیگ حرفى براى گفتن داشته باشد 
از اولین و مهمترین فاکتورها محســوب مى شود. از 
نظر ساختار مدیریتى هم انصافًا غیر از مقطعى که 
باشگاه تراکتورسازى دچار مشکالت کوچکى بود 
در باقى ایام همیشه مدیرانى الیق در آن کار کردند. 
به اعتقاد من این دو باشگاه جزو نمونه هاى خوب 
باشگاهدارى در استان هاى غیر از تهران هستند که 

به درستى و با ساختارى قدرتمند کار مى کنند.
در اصفهان خوش مى گذرد؟

 همه جاى ایران سراى من 
اســت. این را به واقع قبول 

دارم و همیشه در هر جایى بودم مردم نسبت به من لطف داشتند. در 
تبریز که اینگونه بود و در این مدت که بــه اصفهان آمده ام باز هم 
همه هواداران اصفهانى سپاهان به بنده محبت دارند. البته من هم 
طرفداران تیمم را دوست دارم و احترام ویژه اى برایشان قایل هستم. 
چون همانطور که گفتم با وجود آنهاست که تیم سپاهان مى تواند با 

خیالى راحت تر در خانه یا بیرون از خانه به میدان برود.
کار با قلعه نویى چطور است؟

 خب من تجربه کار با این ســرمربى باتجربه را در تراکتورســازى 
داشتم و وقتى ابتداى این فصل از من دعوت شد تا به سپاهان بیایم 
در این باره تردید نکردم. امیر قلعه نویى با سوابق درخشانى که در امر 
مربیگرى در لیگ برتر دارد در هر تیمى کار کرده آن تیم همیشه جزو 
مدعیان قهرمانى محسوب مى شده و با توجه به ساختار خوبى که 
در این سال ها که در لیگ برتر بازى مى کنم از سپاهان سراغ داشتم 
وقتى این وضعیت را دیدم شک نکردم که امیر قلعه نویى در سپاهان 
موفق مى شود. براى همین آمدم تا هم به این سرمربى کمک کنم و 

هم به امید خدا بتوانیم با سپاهان قهرمان لیگ برتر شویم. 
نیم فصل اول چطور بود؟

 فوق العاده کار سخت شده است. اینکه سپاهان قهرمان نیم فصل 
شده دلیل نمى شــود که در پایان فصل هم قهرمان مى شود. شما 
اگر نگاهى ســطحى به رقابت هاى فصل هفدهم (قبل) لیگ برتر 
بیاندازید مى بینید که در همین مقطع نیم فصل، بین تیم هاى باالى 
جدولى 7، 3 یا 2 امتیاز اختالف بود ولى در پایان این نیم فصل هر 
سه تیم اول جدول 31 امتیازى هستند. این نشان مى دهد وضعیت در 
لیگ تا چه حد دشوار است. رقابت به شدت فشرده شده و هیچ حریفى 

راضى به پاپس کشیدن از خواسته اش نیست. 

فاصله تیم هاى چهارم و پنجم هم با شــما 
زیاد نیست.

دقیقًا. تراکتورسازى و استقالل هم 5 و 6 امتیاز اختالف دارند و فکر 
مى کنم این وضعیت باعث شود نیم فصل دوم سنگینى پیش روى 
همه تیم هاى باالى جدولى باشد. کار آسانى نداریم و باید هرطور 

شده امتیاز جمع کنیم. 
خیلى ها معتقدند چون سپاهان در زمستان و 
بهار پیش رو درگیر مسابقات لیگ قهرمانان 
نیست مى تواند با قدرت روى لیگ تمرکز کند 

و بخت اول قهرمانى است.
این مى تواند ویژگى محسوب شــود ولى قطعًا دلیل قطعى نیست. 
به هر حال قهرمانى در لیــگ برتر براى همه مهم اســت و قطعًا 
پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازى و حتى پدیده هم نمى خواهند 
این مهم را از دست بدهند. ما باید روى مسابقات تیم خودمان تمرکز 

کنیم و بدون لغزش تا هفته آخر پیش برویم.
وضعیت تیمتان را چطور ارزیابى کردى؟

خوشــبختانه ما هم بازیکن باتجربه در تیم مان داریم و هم جوان 
و باانگیزه. ســپاهان تلفیقى از نفرات تازه نفس انگیزه دار است با 
نفرات باتجربه. ایــن از ویژگى تیم هاى امیر قلعه نویى اســت که 
تیم هایش را به این شــکل مى بندد و البته مى تواند الگوى خوبى 

هم براى بقیه باشد. 
دوست دارى با سپاهان قهرمان شوى؟

 البته. من از ســال 1387 که به لیگ برتر آمدم چند بار تا آســتانه 
قهرمانى در لیگ برتر رفته ام ولى به این مهم نرسیدم. امیدوارم این 

بار با سپاهان طعم این اتفاق را هم بچشم.

مهدى کیانى:

امیدوارم باالخره قهرمان شوم!

امیر قلعه نویى بعد از قهرمانى در لیگ دوازدهم با استقالل 
دو فصل پى در پى با این تیم ناکام بود و برخالف تمایالتش 
ناچار به ترك اردوگاه آبى شد. امیر در آن ایام و بعد از قهرمانى 
باشکوه با اســتقالل شــاید تصور مى کرد ده سال سکان 
هدایت تیم محبوبش را برعهده خواهد گرفت اما حاشیه ها و 
تصمیم هاى بعضاً غلط در حوزه هاى فنى و غیرفنى موجب 
شد استقالل را ترك کند. گرچه نباید اشتباه هاى مدیریتى آن 
زمان را هم در وضعیتى که براى موفق ترین سرمربى لیگ 

برتر به وجود آمده بود، بى اثر دانست.
 بعد از آن جدایى نامیمون، قلعه نویى در زمان اندکى روى 
نیمکت ملوان نشست. شــاید انزلى مى توانست میعادگاه 
دوباره اش باشد اما تجربه کار در ملوان کوتاه بود. امیر حتى 
به هفته پنجم هم نرسید. جدایى قلعه نویى از انزلى بر وجهه 
قهرمانى اش خدشه وارد کرده بود و شاید همین باعث شد تا 
اندك زمانى خانه نشینى را به ادامه فعالیت ترجیح دهد. قلعه 
نویى در  روزهاى سکوت در پى اتخاذ تصمیم درست ترى 

بود تا تجربه ملوان دوباره تکرار نشود.
خانه نشینى البته چندان هم رهاورد تلخى برایش به همراه 
نداشــت. عقبه پررنگ و آن قهرمانى هاى پــى در پى با 
استقالل و سپاهان باعث شد تا مدیران باشگاه تراکتورسازى 
دوباره ســراغش را بگیرند و امیر هم دوباره راه تبریز را در 
پیش بگیرد. انتخاب تبریز تلفیقى از احساس و منطق بود 
اما تراکتور نیز باعث نشد تا او سکوى قهرمانى لیگ برتر و 
حتى جام حذفى را دوباره زیر پا احساس کند. دستاوردى که 
بارها تجربه اش کرده بود. امیر در تراکتورسازى ثبات نسبى 
ایجاد کرد اما سرنوشتش با این تیم هم به جدایى کشید و او 
از تیم دیگر دیار زنده رود سر در آورد. همکارى با سعید آذرى، 
مدیرى که قلعه نویى را همواره در آمالش مى دید البته براى 
آذرى دستاورد آنچنانى به همراه نداشت و تنها کسب سهمیه 
بود که ذوب آهن را بار دیگر به آسیا رساند اما سبک و سیاقى 
که در آن دوران ذوب آهن با مربیگرى امیر قلعه نویى به پا 

کرد موجب شد مدیران سپاهان دوباره به یاد او بیافتند.

امیر قلعه نویى به جایى بازمى گشت که دوران باشکوهى 
را با آن تیم تجربه کرده بود. سپاهان حدفاصل لیگ دهم 
تا یازدهم با امیر یکى از بهترین سپاهان هاى تاریخ بود. با 
بازیکنانى همچون توره، ســید جالل، رحمتى، جانواریو و 
خیلى هاى دیگر. آن سپاهان به گفته امیر که بارها تکرارش 
کرد، اگر حفظ مى شد شاید مى توانست رؤیاى قهرمانى اش 
در آسیا را با حقیقت پیوند زند اما سیاستگذارى هاى نه چندان 
آینده نگرانه موجب از هم پاشیدگى سپاهان در مهمترین 
دوران شد و امیر این تیم را در بد زمانى ترك کرد تا اصفهان 
نیز از صعــود دوباره به فینال لیگ قهرمانان آســیا و حتى 

قهرمانى محروم بماند.
قلعه نویى حاال دوباره به سپاهان بازگشته است. درست 
مانند تراکتورسازى و درســت مانند بازگشت هایش به 
استقالل. این بازگشت اما با بازگشت او به تراکتورسازى 
مى  تواند متفاوت باشــد. قلعه نویى لیگ را با سپاهان 
لیگ هجدهم بسیار امیدوار کننده آغاز کرد و نیم فصل 
آن را با قهرمانى به پایان برد. تیمى با خط آتشى رعب 
آور. با بازیکنانى که مى توانند تیفوسى هاى اصفهان را 
به یاد دوران با شکوه قهرمانى هاى پى در پى در لیگ 

بیاندازند.
قلعه نویى اما یک چیز را خوب مى داند. این آخرین فرصت 

اســت. آخرین فرصت براى اینکه او دوباره طعم 
شیرین قهرمانى در لیگ را بچشد. مجالى 

براى نشســتن روى صندلى پادشاهى 
لیگ و اینکه او را از 5 ســتاره بودن به 
6 ســتاره بودن بدل سازد. در این راه 
البته پرسپولیســى که در نیم فصل 
دوم حســابى تقویــت مى شــود 
مى تواند یکى از موانع بزرگ او باشد. 
او اگر مى خواهد همچنان نشان دهد 
که مربى بزرگى است باید مانع هت 

تریک قهرمانى برانکو شود تا قدرتش 
را دوباره به همه فوتبال ایران نشان دهد.

پیام
 آرمناك دوم  مى شود؟

این روزها در سایت و رسانه هاى مختلف بیش از 
قبل از او صحبت مى کنند. به ویژه که حتى اگر در 
لیست نهایى کى روش نباشد به اردوى تدارکاتى 
تیم ملى هم دعوت شده است. پیام نیازمند، دروازه 
بان فصل قبل باشــگاه پیکان در لیگ هجدهم 
جانشین ابراهیم عالمه، گلر سورى سابق سپاهان 
شد تا نگرانى هاى امیر قلعه نویى در کلیدى ترین 

پست تیمش، به طور کامل برطرف شود.
زردپوشــان دیار زاینــده رود، نزدیــک به یک 
دهه قبل گلر شایســته و نامدارى چون آرمناك 
پطروســیان را درون دروازه خود مى دیدند ولى 
در ســالیان اخیر آنها از فقدان یــک گلر خوب 
در چهارچوب دروازه تیمشــان، رنج مى بردند. 
مدیریت ســپاهان و امیر قلعه نویى، خرید یک 
گلر مطمئن و باثبات که بتواند دروازه آنها را براى 
سالیان متمادى بیمه کند، در اولویت فعالیت هاى 
نقل و انتقاالتى خود قرار دادند و گزینه مناســب 
آنها کسى جز پیام نیازمند نبود. دروازه بان جوانى 
که رحمان احمدى باتجربه را در پیکان به نیمکت 
دوخت و با درخشش خود، راهى یکى از برترین 

تیم هاى باشگاهى فوتبال ایران شد.
آنطور که ســایت «طرفدارى» هم به آن اشاره 
کرده، نیازمند تاکنــون در تمامى بازى هاى تیم 
سپاهان در لیگ برتر حاضر بوده و با 1350 دقیقه 
حضور در این تیم، باالتر از بازیکنانى چون مهدى 
کیانى (1260 دقیقه) و سجاد شهباز زاده (1216 
دقیقه) قرار گرفته است. وى موفق به ثبت شش 
کلین شیت نیز شــده و از این نظر در رده چهارم 
برترین گلرهــاى ایران، در نیم فصل نخســت 
لیگ برتر قرار گرفته اســت. نیازمند در هر بازى 
به طور متوســط 0/8 گل دریافت کرده و درصد 
مهار او نیز نزدیک به 77 درصد بوده اســت. گلر 
193 سانتیمترى باشگاه سپاهان در اوایل فصل، 
تا حدى متزلزل نشان مى داد ولى هرچه لیگ به 
جلو مى رفت، او نیز خود را با فضاى تیم جدیدش 
بیشتر وفق مى داد. شــاید بتوان یکى از بهترین 
بازى هاى او درســپاهان را در دیدار 6 امتیازى 
این تیم برابر پدیده دانست که براساس آمارهاى 
متریکا، او در این بازى پنج مهار و دو خروج موفق 
داشت و نقش پررنگى در برد شیرین تیم امیرقلعه 

نویى برابر یحیى گل محمدى داشت.
عملکرد مثبت پیام نیازمند در تیم سپاهان باعث 
شده تا خیال مدافعان این تیم از بابت خط دروازه 
راحت تر شــود و با فراغ بال بیشترى در حمالت 
سپاهان شرکت کنند. بازى با پاى این گلر جوان 
نیز در حد خوبى بوده و مدافعان زردپوش اصفهانى 
مى توانند با خیال راحتى در بازیسازى با او شرکت 
کنند. درخشش نیازمند به حدى بوده که سرمربى 
سپاهان مدعى است که گلر تیمش، آینده دروازه 
بانى فوتبال ایران است. باید دید این ادعا مى تواند 
ثابت شود. روند رو به رشد نیازمند ادامه مى یابد 
و او مى تواند یک آرمناك پطروسیان دیگر براى 

اردوگاه زرد باشد.
درسترست است. دت  بابازگشتزگشته اسه

انند بازگشت هایش به 
تراکتورسازى  شت او به
ویى لیگ را با سپاهان

ه آغاز کرد و نیم فصل 
مى با خط آتشى رعب 
فوسى هاى اصفهان را 
هاى پى در پى در لیگ 

داند. این آخرین فرصت 
ه او دوباره طعم 
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راىاى گر بگ وسیاان دیند مناكناك پطرط ک آرککآ اند یند ااو مى تواتت و
اردوگاه زرد باشد.

آنطور که برخى سایت ها خبر داده اند، سپاهان اصفهان و 
یک باشگاه دیگر در صدد جذب سعید حسین پور، هافبک 

جوان تیم فوتبال پرسپولیس تهران هستند.
فصل نقل و انتقاالت زمســتانى لیگ برتر فوتبال ایران 
از 16 دى آغاز مى شــود و تــا 13 بهمن ادامــه دارد و 
باشــگاه ها تالش مى کنند تا با جــذب بازیکنان مورد 
نظرشــان، براى حضور در نیم فصل دوم لیگ هجدهم

 آماده شوند.
سعید حســین پور، هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس 
که به دلیل محرومیت پرسپولیس از فعالیت در دو پنجره 
نقل و انتقاالتى از سوى فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) 
به تیم بزرگساالن پرسپولیس رسید و در بیشتر بازى ها به 
عنوان یار تعویضى وارد زمین شد، مورد توجه دو باشگاه 
لیگ برترى پیکان تهران و سپاهان اصفهان قرار گرفته 
است. البته خبر رســیده او در صدد است تا فوتبالش را در 
پرسپولیس ادامه دهد، زیرا امیدوار است با حضور برانکو 

در تیم سرخپوشان پایتخت او بیشتر بازى کند و بتواند به 
ترکیب اصلى برسد.

حسین پور 20 ساله از تیم پایه هاى پرسپولیس فوتبالش 
را آغاز کرد و زمانى که به دلیل خیریت مهدى طارمى از 
فعالیت در نقل و انتقاالت محروم بود، مقابل الســد قطر 
و ژاوى بازى کرد تا نشــان دهد هافبک خوبى اســت و

 مى تواند در پرسپولیس بازى کند. 
حسین پور در برخى از اردوهاى تیم ملى امید نیز حضور 
داشت و تالش مى کند تا نظر زالتکو کرانچار و مربیان 
تیم ملى امید را جلب کند و بتواند به ترکیب اصلى براى 
حضور در بازى هاى مقدماتى المپیک برسد. حسین پور 
نخســتین بازى فصل در ترکیب اصلى را مقابل پارس 
جنوبى جم انجام داد و امیدوار اســت در نیم فصل دوم 

بازى هاى بیشترى انجام دهد. 
البتــه بازیکنان جدیــدى در نیم فصــل دوم به ترکیب 
سرخپوشان اضافه خواهند شد و باید دید آیا به حسین پور 

هم بازى خواهد رسید یا خیر.

باید مانع هت تریک برانکو شوید

قدرتت را نشان بده!

بار با سپاهان طعم این اتفاق را هم بچشم.

ن بده!

مدافع تیم ملى کشورمان و عضو باشگاه تراکتورسازى گفت: 
به نظرم ما تجربه خوبى کسب کردیم و مى توانیم به نتیجه 

خوبى در این مسابقات برسیم و بعد از سال ها بتوانیم قهرمان 
آسیا شویم.

احسان حاج صفى در مصاحبه با سایت  AFC عنوان کرد 
که ایران در جام ملت هاى آســیا 2019 توانایى قهرمانى 
دوباره این تورنمنت را دارد. حاج صفى در مصاحبه خود گفت: 
در شرایط کنونى همدلى خوبى میان بازیکنان وجود دارد تا 
به این هدفمان برسیم. به نظرم ما تجربه خوبى کسب کردیم 
و مى توانیم به نتیجه خوبى در این مســابقات برسیم و بعد 
از چندین ســال بتوانیم قهرمان آسیا شویم. نسبت به بقیه 
تیم ها در گروه باید بگویم که عراق رقیب اصلى ماست. اما ما 
به عنوان ایران مى خواهیم قهرمان آسیا شویم به همین علت 
اصًال قصد بى احترامى به تیم هاى دیگر مثل یمن و ویتنام 

را نداریم. وى افزود: با نزدیک شــدن به آغاز مسابقات جام 
ملت هاى آسیا اطالعاتمان نسبت به رقبا بیشتر مى شود. به 
نظرم ما توانایى این را داریم که دوباره قهرمان شویم. همه ما 
ایمان داریم که مى توانیم قهرمان شویم. این طبیعى است 

که همه مى خواهند پادشاه آسیا شوند.
مدافع تیم ملى ایران درباره عملکردشان در جام ملت هاى 
آسیا 2014 گفت: ما در استرالیا عملکرد خوبى داشتیم اما در 
مرحله یک چهارم نهایى در ضربــات پنالتى مقابل عراق 
باختیم. این بار همه چیز عوض شده است و ما امیدواریم که 
قهرمان آسیا شویم. امیدوارم هواداران تیم ملى کشورمان 
مثل جام جهانى 2018 ما را حمایت کنند. امیدوارم هواداران 

به امارات بیایند و از آنجا ما را حمایت کنند.

خروجى پنجره بسته در رادار سپاهان!

به یمن و ویتنام بى احترامى نمى کنیم!

 باشــگاه ذوب آهن قصد دارد براى تقویت خط حمله 
خود یک مهاجم خارجى جذب کند.  مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن اصفهان که این روز ها تیم فوتبالشان را براى 
نیم  فصل دوم لیگ برتر آماده مى کنند قصد دارند در بازار 
نقل  و انتقاالت هم فعالیت کنند و یکى دو بازیکن جدید 
جذب کنند. با توجه به خارج شدن نام زهیوى از فهرست 
ذوب آهن براى نیم  فصل دوم بــه دلیل مصدومیت و 
همچنین جدایى ادى هرناندز، به نظر مى رسد منصوریان 
به  دنبال جذب یک مهاجم گلزن است. اولویت ذوبى ها 
جذب مهاجم خارجى اســت چون این تیم باید در نیم 

 فصل دوم در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود و از این 
رو به یک بازیکن بین المللى نیاز دارند. با این شــرایط 
تیم ذوب آهن فعًال ســه جاى خالى دارد ولى آنها فعًال 
برنامه اى براى خرید بازیکن در پســت هاى دیگر به  
جز مهاجم ندارند. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید 
ذوبى ها که در سال هاى اخیر بازیکنان خارجى خوبى به 
لیگ ایران معرفى کرده اند ایــن بار چه بازیکنى جذب 
مى کنند. ذوب آهن فصل گذشته کى روش استنلى را در 
اختیار داشت اما با رفتن او و البته مرتضى تبریزى، این 
فصل به مشکل خورد. امیدواریم دوباره ذوب آهن جذب 

خارجى هاى به درد بخور را در دستور کار قرار دهد و از 
جذب بازیکنان بى کیفیت اجتناب کند.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در تعطیلى براى تیمش 
یک یا دو اردوى داخلى در نظر گرفته است.

تیم فوتبــال ذوب آهن در نیم فصــل اول لیگ برتر با 
کسب 13 امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت و 
حاالعلیرضا منصوریان سرمربى این تیم قصد دارد در 
تعطیلى نیم فصل براى تیمش اردو هاى آماده سازى را 

با شرایط خاصى در نظر بگیرد.
یه نظر مى رسد ســرمربى تیم ذوب آهن یک یا دو اردو 
براى شاگردانش در نظر گرفته باشــد که قطعًا داخلى 
خواهد بود. البته اولویت مســئوالن باشگاه ماندن در 
اصفهان است اما امکان دارد ذوبى ها یک اردو در شهرى 

غیر از اصفهان هم برگزار کنند.

 مذاکرات مدافع ملى پوش تیم ماشین  سازى با باشگاه 
تراکتورسازى همچنان بدون نتیجه باقى  مانده است.

 محمدرضاکنعانى زادگان که زمزمه هاى حضورش در 
تیم تراکتورسازى شنیده مى شد، فعًال با مسئوالن این 

باشگاه به نقطه نظر مشترکى نرسیده است.
کنعانــى زادگان در نظــر دارد که فقــط نیم فصل با 
تراکتورسازى قرارداد ببندد اما باشگاه تراکتورسازى زیر 

بار این شرط نمى  رود. از طرفى دیگر، تراکتورسازى عقد 
قرارداد حداقل دو ساله را به این مدافع ملى  پوش پیشنهاد 
کرده که این پیشــنهاد هم مورد قبول کنعانى زادگان 
نیســت. به همین دلیل، فعًال حضور کنعانى زادگان در 
تراکتورسازى منتفى شده تا مذاکرات پس از بازگشت 
این بازیکــن از جام ملت هاى آســیا به ایــران ادامه 

پیدا کند.

آنطور
یکب
جوان
فصل
6از 16
باشــ
نظرش
 آماده
سعید
که به
و نقل
به تیم
عنوان
لیگ
است
پرسپو

ناز کنعانى زادگان آغاز شد!

على منصور با سبزها به اردو مى رود

خارجى به درد بخور بیاورید!

على رضایى

سعید نظرى

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

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 15422 مورخه 1395/12/18 خانم فاطمه رشــیدزاده به شناسنامه شــماره 1504 کدملى 
1091250480فرزند یداله در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/54 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
2- رأى شــماره 15400 مورخه 1395/12/18 آقاى حمیدرضا ســلیمانى چم خرمى به شناسنامه شماره 165 
کدملى 4622544113فرزند علیرضا در چهار  دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 199/54 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
3- رأى شماره 3173مورخه 1397/3/24 اقاى مسعود عباسى به شناسنامه شماره 96 کدملى 1091772142 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 

391/3024 واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4-  رأى شماره 5122 مورخه 1397/5/18 آقاى محمدحسین حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 7 کدملى 
1091043841 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/11 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5- رأى شــماره 3577 مورخه 1397/4/7 خانم نداصالح بک به شناســنامه شــماره 1080211314 کدملى 
1090211314 صادره نجف آباد فرزند صالح درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/37 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
6- رأى شــماره 3574 مورخه 1397/4/7 آقاى محســن جعفرى سورانى به  شناسنامه شــماره 114 کدملى 
5499952299 صادره تیران وکرون  فرزند رمضان  دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
7- رأى شماره 3067 مورخه 1397/3/22 آقاى بهرامعلى دواشى به شناسنامه شماره 46 کدملى 4623004724 
صادره شهرکرد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 79/95 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى 

بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 3066 مورخه 1397/3/22 آقاى بهرامعلى دواشى به شناسنامه شماره 46 کدملى 4623004724 
صادره شهرکرد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/45 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى 

بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شــماره 2420 مورخه 1397/3/6 خانم مریم هاشــمى دهچى به شناســنامه شــماره 1340کدملى 
1283012685 صادره اصفهان فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/42 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 111 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت  اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

حسن مهدوى به صورت عادى وبى واسطه به متقاضى مى باشد 
10- رأى شماره 2421 مورخه 1397/3/6 آقاى حســن مهدوى  به شناسنامه شماره 4 کدملى 0579895459 
صادره دلیجان  فرزند ذبیح اهللا  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/42 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 111 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت  اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 5811 مورخه 1397/6/10 خانم فاطمه صالحى گوشــه به شناســنامه شماره 426 کدملى 
1819284441 صادره آبادان فرزند سلطانعلى نسبت به دو ودو – یکصدوهفتادونهم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه قسمتى از پالك شــماره 391/3024 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شماره 5810 مورخه 1397/6/10 آقاى عبدالرضا آب خفته چادگان به شناسنامه شماره 1301 کدملى 
1818880067 صادره آبادان فرزند یداله نسبت به سه ویکصدوهفتادوهفت– یکصدوهفتادونهم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه قسمتى از پالك شماره 391/3024 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شــماره 11974 مورخــه 1396/12/13 خانم ســهیالغالمى به شناســنامه شــماره 17 وکدملى 
1091621977  صادره نجف آباد فرزند غالمرضا دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 260/91 

مترمربع قسمتى از پالك 785/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شــماره 11973 مورخه 1396/12/13 آقاى محمد چوپان نژاد نجف آبادى  به شناسنامه شماره 474 
کدملى 1091217513 صادره نجف آباد فرزند محمدحســن  درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 260/91 مترمربع قســمتى از پالك 785/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
15- رأى شــماره 1619 مورخه 1397/2/20 آقاى رحمت اله شــکرالهى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
4623016587 صادره فریدن فرزند آقامهدى درششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 302/40 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى 

غالمحسین معینى با واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
16- رأى شماره 5166 مورخه 1397/5/21 آقاى محمدرضا فتحى به شناسنامه شماره 1 کدملى 1091684960 
صادره نجف آبادفرزند اسداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 306/90 مترمربع قسمتى از پالك 316اصلى 

واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 1465 مورخه 1397/2/16 آقاى ابوالفضل مختارى عادگانى به شناسنامه شماره 10657 کدملى 
0067143377 صادره تهران فرزند عباس در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 116/44 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 749 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 20629 مورخه 1394/10/3 آقاى فرج اهللا عموعلى اکبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 112 
کدملى 1090781369 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/72 مترمربع 

قسمتى از پالك شماره 468 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 3917 مورخه 1397/4/19 خانم فاطمه رحیمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 2440 کدملى 
1091417040 صادره نجف آباد فرزندمحمدجعفر درششــدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى مســکونى به 
مساحت 63 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 463 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 1006 مورخه 1397/2/6 خانم طیبه نصرتى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1091063461 صادره 
نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 234/27 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 942 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 1005 مورخه 1397/2/6 آقاى سعید ابراهیمى  به شناسنامه شماره 443 کدملى 1091058644 
صادره نجف آباد فرزند روح اله  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 234/27 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 942 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 4240 مورخــه 1396/4/27 آقاى ســعید ابراهیمى به شناســنامه شــماره 443 کدملى 
1091058644صادره نجف آباد فرزند روح اله درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/96 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 1023 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
23- رأى شــماره 4238 مورخــه 1396/4/27 خانــم طیبــه نصرتــى بــه شناســنامه شــماره 5 کدملى 
1091063461صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/96 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 1023 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
24- رأى شماره 3469 مورخه 1397/4/4 خانم زینب پورى شبان نجف آبادى به شناسنامه شماره 883 کدملى 
1092093370 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 173/10 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 310 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 3468 مورخه 1397/4/4 آقاى محمدطاهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1634 کدملى 
1091278415 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درچهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
173/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 310 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 6283 مورخــه 1397/6/22 آقاى محمود حجازى به شناســنامه شــماره 23105 کدملى 
1090228971 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 301/78 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 7 فرعى از 116 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 7283 مورخه 1396/8/6 آقاى حمید احمدى به شناسنامه شماره 1138 کدملى 1090344341 
صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 74/37 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1209 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

28- رأى شماره 7284 مورخه 1396/8/6 خانم زهره احمدى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 26997 کدملى 
1090267983 صادره نجف آباد فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 74/37 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 1209 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 6462 مورخه 1397/6/25 آقاى یداله والیتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 635 کدملى 
1091514836 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
188/94 مترمربع که مقدار128/34 مترمربع آن ازپالك 565/3 ومقدار60/60 مترمربع آن از پالك شماره 566/1 

واقعین در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 6461 مورخه 1397/6/25 خانم مرجان صفرى جالل آبادى  به شناسنامه شماره 134 کدملى 
1091115303 صادره نجف آباد فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/94 
مترمربع که مقدار128/34 مترمربع آن ازپالك 565/3 ومقدار60/60 مترمربع آن از پالك شماره 566/1 واقعین 

در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 9828 مورخه 1396/10/21 خانم فاطمه داودوند به شناسنامه شماره 62 کدملى 2001256841 
صادره دزفول فرزند شاهمراددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 84 مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع 
دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
32- رأى شماره 6901 مورخه 1397/7/23 آقاى فالمرز مؤمنى به شناسنامه شماره 196 کدملى 1129246353 
صادره فریدونشهر فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 177/30 مترمربع قسمتى از پالك 
391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که درراســتاى استاندارد ســازى به پالك 391/10139 تبدیل شده است – 
متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه از مالکین رسمى آقاى رجبعلى گلشادى ،حسن گلشادى و مصطفى معین 

خریدارى نموده است 
33- رأى شماره 6284 مورخه 1397/6/22 آقاى مصطفى ربیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 730 کدملى 
1090810105 صادره نجف آباد فرزند حســین در ششدانگ یکباب خانه به اســتثناء ثمنیه اعیانى به مساحت 
387/06 مترمربع قسمتى از پالك شماره 543 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 12885 مورخه 1395/10/25 خانم دختربس اســدى به شناســنامه شــماره 230 کدملى 
1129295796 صادره فریدونشــهر فرزند اسماعیل در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 150/30 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
35- رأى شماره 4636 مورخه 1397/5/7 خانم شهربانو فوالدچنگ نجف آبادى به شناسنامه شماره 730 کدملى 
1091100527 صادره نجف آباد فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/05 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

محسن نورمحمدنجف ابادى به صورت عادى وبى واسطه به متقاضى مى باشد 
36- رأى شماره 4632 مورخه 1397/5/7 آقاى محسن نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه شماره 531 کدملى 
1091049335 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
154/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –  متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شــماره 10339 مورخــه 1396/11/3 آقــاى مجید حجتى به شناســنامه شــماره 1433 کدملى 
1091200920 صادره نجف آباد فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/32 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 930 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
38- رأى شــماره 10338 مورخه 1396/11/3 خانم رضوان همتیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 29780 
کدملى 1090295871 صادره نجف آباد فرزند عباس  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

155/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 930 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد 

39- رأى شماره 5936 مورخه 1397/6/12 آقاى مسعود شفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 561 کدملى 
1091485011 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/75 مترمربع قسمتى از 

پالك 1267 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
40- رأى شماره 7389 مورخه 1397/8/13 خانم شــکوه صادقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 121 کدملى 
1091442568 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/95 مترمربع قسمتى 

از پالك 102/5 قطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى اصالحى شماره 7364 مورخه 1397/8/13 پیرو رأى شــماره  3538 مورخه 1397/4/5 آقاى حب 
على عابدى گنهرانى به شناسنامه شــماره 36 کدملى 5499719111 صادره تیران و کرون فرزند محمد على 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/70 مترمربع قسمتى ازپالك 901/1واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت 
اصفهان که در رأى صادره قبلى مساحت آن اشتباها170/20 مترمربع ذکر گردیده است - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
42- رأى شماره 7204 مورخه 1397/8/5 خانم زهرا ایزدى به شناسنامه شماره 25353 کدملى 1090251459 
صادره نجف آباد فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/40 مترمربع قسمتى 

از پالك 993 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 7201 مورخه 1397/8/5 آقاى محمدرضا خلیلى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1030 کدملى 
1755345968 صادره اهواز  فرزند غالمعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/40 

مترمربع قسمتى از پالك 993 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 7399 مورخه 1397/8/13 آقاى ناصرمومنى به شناســنامه شماره 8 کدملى 1129794989 
صادره فریدونشهر فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 116/45 مترمربع قسمتى از پالك 

391/3576 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شماره 7198 مورخه 1397/8/5 آقاى جمال مظاهرى به شناسنامه 286 کدملى 1091504008 صادره 
نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270مترمربع قسمتى از پالك 

901 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 7197 مورخه 1397/8/5 خانم زهرا مظاهرى جاجائى  به شناسنامه 1608 کدملى 1286838169 
صادره اصفهان  فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270مترمربع قسمتى از 

پالك 901 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 7168 مورخــه 1397/8/5 آقــاى غالمرضا ایزدى به شناســنامه شــماره 1004 کدملى 
1090993072 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/62 مترمربع قسمتى از 

پالك 1487/616 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 7164 مورخه 1397/8/5 آقاى ناصر جمالیان به شناسنامه شماره 1214 کدملى 1091224919 
صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/94 مترمربع قسمتى از پالك 140 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 7199 مورخه 1397/8/5 آقاى حسینعلى پزشکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 48 کدملى 
1090791909صادره نجف اباد فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/50 

مترمربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شماره 7200 مورخه 1397/8/5 خانم اشرف پزشــکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 709 کدملى 
1090889542  صادره نجف اباد فرزند قربانعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/50 

مترمربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 6971 مورخــه 1397/7/26 آقاى مجتبى حســناتى به شناســنامه شــماره 434 کدملى 
1091513325 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 260/57 مترمربع قسمتى 

از پالك 394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شماره 7165 مورخه 1397/8/5 خانم اشرف حسناتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1119 کدملى 
1091197784 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 7159 مورخه 1397/8/3 آقاى روح اله نبیان به شناسنامه شماره 2914 کدملى 1092257039 
صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ دو باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 61/82 مترمربع قسمتى از 

پالك 708 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 6845 مورخه 1397/7/21 خانم سهیالمعین به شناسنامه شماره 323 کدملى 1091489637 
صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/34 مترمربع 
قسمتى از پالك 69و 53/22 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق قولنامه عادى ازآقاى غالمرضا 
رجایى همسرش که وى نیز طبق قولنامه عادى باواسطه ازاقاى بهرام غیورى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى 

مهدى قلى غیور خریدارى نموده است 
55- رأى شــماره 6844 مورخــه 1397/7/21 آقــاى غالمرضا رجائى  به شناســنامه شــماره 366 کدملى 
1091009147 صادره نجف آباد فرزند محمد على  در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197/34 مترمربع قسمتى از پالك 69و 53/22 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى 

باواسطه ازاقاى بهرام غیورى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى مهدى قلى غیور خریدارى نموده است
56- رأى شماره 7238 مورخه 1397/8/9 آقاى حسین بیگدلى به شناسنامه شماره 11 کدملى 4622945185 
صادره فریدن فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/85 مترمربع قسمتى از پالك 880 قطعه 
9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از ابراهیم حبیب الهى احدى از 

ورثه مالک رسمى آقاى على حبیب الهى خریدارى نموده است 
57- رأى شــماره 7358 مورخه 1397/8/12 آقاى على رصافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3340 کدملى 
4722098794 صادره کویت فرزند باقر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/35 مترمربع قسمتى از پالك 

853/2 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 7158 مورخه 1397/8/3 آقاى محمد حسن شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره945 کدملى 
1090905009 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 53/60 مترمربع قسمتى 

از پالك 214 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شــماره 7357 مورخه 1397/8/12 آقاى محمدرضا صفار به شناســنامه شــماره 12905 کدملى 
1282911961 صادره اصفهان فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 240 مترمربع قسمتى از 

پالك 1014/8 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شــماره  7156 مورخه 1397/8/3 آقاى احســان باقرى دره بیدى به شــماره شناســنامه وکدملى 
1080013962 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/36 مترمربع قسمتى از 

پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 7268 مورخه 1397/8/7 آقاى رسول مظاهرى به شناسنامه شماره 45 کدملى 5499937974 
صادره تیران وکرون فرزند اماقلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/27 مترمربع قسمتى از پالك 155/1 

قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شماره 7180 مورخه 1397/8/5 آقاى حمید صالحى به شناسنامه شماره 1134 کدملى 1091197938 
صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161 مترمربع قسمتى از پالك 180 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 5481 مورخه 1397/5/28 آقاى رســول بهادر نجف آبادى به شناسنامه شماره 447 کدملى 
1091547653 صادره نجف آباد فرزند مانده على در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 136/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 1029 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
64- رأى شماره 7162 مورخه 1397/8/3 خانم سمیه الســادات عبداللهى دمنه به شناسنامه شماره 8 کدملى 
1159851212 صادره فریدن فرزند سید على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/80 مترمربع قسمتى 
از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازاقاى حبیب اله قیصرى 

مالک رسمى خریدارى نموده است 
65- رأى شماره 6442 مورخه 1397/6/25 آقاى احســان قادرى چوبینى به شناسنامه شماره 12577 کدملى 
1292654325 صادره اصفهان فرزند عطااله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
66- رأى شماره 7267 مورخه 1397/8/7 آقاى زین العابدین شاه محمدى بنى به شناسنامه شماره 112 کدملى 
4623034283 صادره شهرکرد فرزند اسداهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/17 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه مى باشد 
67- رأى شماره 6282 مورخه 1397/6/22 خانم مریم کبیرى به شناسنامه شماره 1265 کدملى 5499093075 
صادره نجف آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/79 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 191 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

68- رأى شماره 6281 مورخه 1397/6/22 آقاى محمد کبیرى به شناسنامه شماره 427 کدملى 1091154554 
صادره نجف آباد فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع  از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 168/79 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 191 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
69- رأى شماره 4334مورخه 1397/4/28 آقاى على جعفرى شاد به شناسنامه شماره 0 کدملى 1080314369 
صادره عراق فرزند  جمال در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 132/75 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 339 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شماره 4333مورخه 1397/4/28 خانم الهام مومن  به شناسنامه شماره 1322 کدملى 1091163502 
صادره نجف آباد  فرزند  حسن  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/75 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 339 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شماره 7356 مورخه 1397/8/12 آقاى جمشید سلطانى به شناسنامه شماره 6 کدملى 5759793837 
صادره چادگان فرزند خلیل اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/50 مترمربع قسمتى از پالك 858 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 7330 مورخه 1397/8/12 خانم اشرف سعیدى چقادرى به شناســنامه شماره 868 کدملى 
1128993422 صادره فریدونشهر فرزند براتعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/49 

مترمربع قسمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شــماره 7298 مورخه 1397/8/10 آقــاى احمدرضا کاظمى به شناســنامه شــماره 351 کدملى 
1091504652 صادره نجف آباد  فرزند حسن  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/49 

مترمربع قسمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 1146 مورخه 1397/2/9 آقاى روز على کریمى عادگانى به شناسنامه شماره 1089کدملى 
1159446059 صادره فریدن فرزند قربانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/89 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
75- رأى شماره 1152 مورخه 1397/2/9 خانم صغراعلى پور  به شناسنامه شماره  48 کدملى 5759741365 
صادره چادگان  فرزند بهرام  در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/89 مترمربع واقع در 
یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد
76- رأى شماره 6269 مورخه 1397/6/21 آقاى گل رضا ســعیدى چقادرى به شناسنامه شماره 621 کدملى 
1128990881 صادره فریدونشهر فرزند غالمرضا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 199/20 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
77- رأى شماره 4988 مورخه 1397/5/16 آقاى مجید باقرزاده به شناسنامه شماره 1314 کدملى 1159362289 
صادره فریدن فرزند محمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/82 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
78- رأى شماره 4989 مورخه 1397/5/16 آقاى مجید باقرزاده به شناسنامه شماره 1314 کدملى 1159362289 
صادره فریدن فرزند محمود در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
79- رأى شماره 7192 مورخه 1397/8/5 آقاى محسن عسگرى به شناسنامه شماره 452 کدملى 1141091518 
صادره خمینى شــهر فرزند حسین در دو دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 120/55 مترمربع 

قسمتى از پالك 454/10 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 7196 مورخه 1397/8/5 خانم زهراحاجى باقرى فروشانى به شناسنامه شماره 1134 کدملى 
1091273405 صادره نجف آباد  فرزند محمود در چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/55 

مترمربع قسمتى از پالك 454/10 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى اصالحى شماره 7225مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شــماره 6863 مورخه 1397/7/22 خانم محترم 

حاج امینى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 565 کدملى 1091011133صادره نجف آباد فرزند محمد على 
درششــدانگ یک باب خانه قســمتى از پالك 62/6 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى 
مساحت ملک اشتباها 200/24 مترذکر شده بود که به 200/90 مترمربع اصالح گردیده است - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 7398 مورخه 1397/8/13آقاى حسن اقامرادى به شناسنامه شماره 202 کدملى 1288748078 
صادره اصفهان فرزند رمضانعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 60/29 مترمربع قسمتى از پالك 

790/654 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 7400 مورخه 1397/8/13 آقاى حسن اقامرادى به شناسنامه شماره 202 کدملى 1288748078 
صادره اصفهان فرزند رمضانعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 35/53 مترمربع قسمتى از پالك 

790/654 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شماره 7401 مورخه 1397/8/13آقاى حسن اقامرادى به شناسنامه شماره 202 کدملى 1288748078 
صادره اصفهان فرزند رمضانعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 19/20 مترمربع قسمتى از پالك 

790/654 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى اصالحى شــماره 7169 مورخه 1397/8/5پیرو رأى شــماره 6830 مورخــه 1397/7/19 مالکیت 
دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى سپاه پاسداران باشناسه 1400230766 به مساحت 99/05 برروى 
قسمتى ازپالك 1219 قطعه 2 نجف آباد بخش 11 به صورت ششدانگ یک قطعه زمین وششدانگ پالك هاى 
1214و1216باقیمانده و1214/1 که همگى تواما تشکیل یکباب پارکینگ راداده است  و همچنین دررأى قبلى 
اشتباها متقاضى راوزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح سپاه پاسداران انقالب اسالمى لشکر عملیاتى زرهى 

هشت نجف اشرف وشناسه 14003204574درج گردیده است 
86- رأى شماره 1310 مورخه 1397/2/11 خانم اشــرف نادعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 563 کدملى 
1091087474 صادره نجف آباد فرزند صفرعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/04 مترمربع قسمتى 

از پالك 416 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 7324 مورخه 1397/8/12 آقاى سیدجواد قطبى به شناسنامه شماره 611 کدملى 1091320977 
صادره نجف آباد فرزند سیدسعید در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/56 مترمربع قسمتى 

از پالك 419/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شماره 7328 مورخه 1397/8/12 خانم وجیهه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 786 کدملى 
1091589976 صادره نجف آباد فرزند احمد در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/56 

مترمربع قسمتى از پالك 419/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى اصالحى شماره 7519 مورخه 1397/8/20 پیرو رأى شماره 6773 مورخه 1397/7/15 آقاى فضل 
اله فاضل به شناسنامه شماره 355 کدملى 1091458911 صادره نجف آباد فرزند نصراهللا در ششدانگ سه باب 
مغازه وطبقه فوقانى وتحتانى به مساحت 136/68 مترمربع قســمتى از پالك 209/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت 
اصفهان که دررأى قبلى نوع ملک ششدانگ یکباب مغازه درج گردیده – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
90- رأى شــماره 7161 مورخه 1397/8/3 خانم راضیه مهدیه نجف آبادى به شــماره شناســنامه وکدملى 
1080322744 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181 

مترمربع قسمتى از پالك 22/37 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 7160 مورخه 1397/8/3 آقاى داود متفکران نجف آبادى به شماره شناسنامه  12505 کدملى 
1092209621صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181 

مترمربع قسمتى از پالك 22/37 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 2419 مورخه 1397/3/6 خانم اقدس حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1012 کدملى 
1090343086 صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 386/38 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 669 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 7710 مورخه 1397/8/27 آقاى فتحعلى نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 279 کدملى 
1090816200 صادره نجف آباد فرزند فرج اله در پنج دانگ وپنج هفتم مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1065/76 مترمربع قسمتى از پالك 833 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – ازطرف مالک رسمى آقاى 
مانده على نجفیان به متقاضى منتقل شده وقسمتى ازموردتقاضا بموجب سند عادى از طرف ورثه بانوبیگم آغاعمو  

نجف آبادى به متقاضى انتقال شده است
94- رأى شماره 7846 مورخه 1397/8/29 آقاى محمود ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 832 کدملى 
1090770367 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  در دوهفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
1065/76 مترمربع قســمتى از پالك 833 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
95- رأى شــماره 7525 مورخه 1397/8/20آقاى پرویزملک محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 479 
کدملى 1090926944 صادره نجف آباد فرزند حسن در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
219/94 مترمربع قسمتى از پالك 769 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
96- رأى شــماره 7526 مورخه 1397/8/20خانم طاهره رحیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 713 کدملى 
1090929285 صادره نجف آباد فرزند على محمد  دریک  دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
219/94 مترمربع قسمتى از پالك 769 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
97- رأى شــماره 7505 مورخه 1397/8/20 آقاى سید اسماعیل مرتضوى  به شناســنامه شماره 27 کدملى 
5499521654 صادره تیران وکرون فرزند سید ابراهیم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
305/18 مترمربع قســمتى از پالك 293/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
98- رأى شماره 7506 مورخه 1397/8/20 خانم راضیه  مرتضوى  اســفیدواجانى به شناسنامه شماره 7509 
کدملى 0055999417 صادره تهران فرزند ابوالقاسم  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
305/18 مترمربع قســمتى از پالك 293/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
99- رأى شــماره 7601 مورخه 1397/8/22 آقاى یاسر آذرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 180 کدملى 
5499426333 صادره تیران وکرون فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197/10 مترمربع قسمتى از پالك 1057/5 و 1057/4 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
100- رأى شماره 7602 مورخه 1397/8/22 خانم الهام افالکیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 182 کدملى 
1091443181 صادره نجف آباد  فرزند محمد حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197/10 مترمربع قسمتى از پالك 1057/5 و 1057/4 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
101- رأى شــماره 7596 مورخه 1397/8/22 خانم فرزانه ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 749 
کدملى 1091561028 صادره نجف آباد فرزند رحیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/90 مترمربع 

قسمتى از پالك 77 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
102- رأى شــماره 7512 مورخه 1397/8/20 آقاى على دهقانى سامانى به شناســنامه شماره 150 کدملى 
4623124959 صادره شهرکرد فرزند کریم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/50 

مترمربع قسمتى از پالك 229قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
103- رأى شــماره 7513 مورخه 1397/8/20 خانم فرشــته قاســمى  به شناســنامه شــماره 279 کدملى 
1091215561 صادره نجف آباد  فرزند قربانعلى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/50 
مترمربع قسمتى از پالك 229قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/02 م الف:306948 حسین زمانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /9/230 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702023020928 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
97 و راى اصالحــى  /07 ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 13966030202300611 مــورخ 29/
139760302023000750  مورخ 97/08/30 آقاى على عباسى قلعه شــاهى به شماره شناسنامه 22 کدملى 
1291009256 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/70 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 63 فرعى از 665- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02 م الف: 

306477 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/232
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000748 مورخ 97/08/30 آقاى ابوالقاســم سازش به شماره 
شناســنامه 1342 کدملى 1285513274 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 17/43 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 7244- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 
به صورت عادى از طرف زهره طاوسى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/10/02 م الف: 306384 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفها ن /9/234
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000744 مورخ 97/08/30 آقاى اســماعیل حسنى سجزى به 
شماره شناسنامه 226 کدملى 5659912265 صادره از کوهپایه فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 158/89 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2 و 3 فرعى از 3968- اصلى و 3968 اصلى واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/02 /1397 م الف: 308712 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/250
ابالغ رأى

دادنامه- شــماره دادنامــه : 9709973653300277 – تاریخ تنظیــم : 1397/04/27 – شــماره پرونده : 
9609983653300307 – شماره بایگانى شــعبه : 960315 - پرونده کالسه 9609983653300307  شعبه 
1دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان تصمیم نهایى شماره 9709973653300277   خواهان :  
شرکت محور ماشین اسپادانا با نمایندگى خانم فاطمه احمدى دستگردى فرزند غالمرضا به نشانى استان اصفهان 
شهرستان فالورجان شــهر فالورجان شهرك قدس جنب پل عابر پیاده ســاختمان سفیر طبقه دوم کد پستى 
8194869611و خانم زهرا جهانگیرى چم پیرى فرزند سبزعلى به نشانى استان اصفهان شهرستان فالورجان 
شهر فالورجان اتوبان ذوب آهن شهرك قدس خیابان فاطمیه 1 پالك 3 طبقه سوم کد پستى 8178918236و 
خانوم اعظم صالحى فر فرزند عباسعلى به نشانى استان اصفهان شهرستان فالورجان شهر فالورجان شهرك 
قدس جنب پل عابر پیاده ســاختمان سفیر طبقه اول کد پســتى 8178918236 - خوانده : دادستان عمومى و 
انقالب فالورجان به نشانى فالورجان ساختمان دادگسترى خواسته : صدور حکم ورشکستگى- دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید در خصوص دعوى شرکت 
محور ماشین اسپادانا به شماره ثبت 25395 به طرفیت دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان فالورجان به 
خواسته صدور حکم ورشکستگى با تعیین تاریخ توقیف خالصه اینکه خواهان مدعى گشته است از سال 1384 
به امور بازرگانى اشتغال داشته لیکن به دالیل متعددى من جمله شرایط حاکم بر بازار ناشى از تحریم ها با بحران 
شدید مالى مواجه شده و تالش را به جهت تسلط بر اوضاع اقتصادى موثر واقع نگردیده و نهایتاً اداى دیون معوق 
و متوقف گردیده است و بر این اساس تقاضاى اعالم ورشکستگى موکلش را نموده است با توجه به احراز تاجر 

بودن خواهان به استناد تشکیل و فعالیت در قالب شرکت سهامى خاص موضوع ماده 20 قانون تجارت با توجه 
به احراز اقامتگاه خواهان به عنوان شخص حقیقى بازرگان در حوزه قضایى این دادگاه به لحاظ تمرکز امور مهم 
(انجام معامالت تجارى) و به تبع آن احراز صالحیت این دادگاه در رســیدگى به دعوى ورشکستگى مطروحه 
موضوع جهت بررسى دقیق نوع و حجم فعالیتهاى مالى خواهان در دوره منتهى به دوره توقف و بررسى و توصیف 
مراودات مالى و نتیجتًا تعیین لیست بدهکاران و طلبکاران وى به همراه میزان طلب و بدهى و همچنین تعیین 
لیست اموال و دارایى هاى مثبت خواهان به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع گردیده و با عنایت به اینکه بنابر 
نظر کارشناسان منعکس در پرونده میزان بدهى خواهان بیش از دارایى هاى او میباشد و خواهان عمال ورشکسته 
بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست و نظر موصوف با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتى ندارد 
و حاکى از وضعیت فعالیت و عملکرد ناموفق خواهان در استهالك دیون و پرداخت بدهى و عدم تکافوى اموال و 
دارایى در پرداخت دیون مى باشد دادگاه با استناد به مدلول مواد 1002 و 1285 قانون مدنى و 412 و415و 416و 
417و 418و 433 قانون تجارت و مواد 21 و198 و336 قانون آیین دادرســى مدنى ضمن صدور حکم بر اعالم 
ورشکستگى خواهان تاریخ 1387/12/29 را عنوان مبدا توقف او تعیین و اعالم و آقاى عبداهللا بابایى مدیر محترم 
اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان را به عنوان مدیر تصفیه و آقاى سعید کریمى مدیر محترم دفتر کل 
دادگسترى فالورجان را به عنوان عضو ناظر تعیین و دستور اجراى موقت حکم ورشکستگى را صادر مى نماید و 
مقرر مى دارد دفتر 1- مراتب صدور حکم ورشکستگى را از طریق نشر آگهى در جراید کثیراالنتشار اعالم عمومى 
نماید تا اشخاص ذینفع در مهلت مقرر قانونى اقدام مقتضى در جهت جلوگیرى از تضییع حقوق احتمالى خویش را 
به عمل آورند 2- تصویر مصدق راى جهت انعکاس در دفاتر مربوطه به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران ریاست کل محترم دادگسترى اصفهان جهت اطالع رسانى به محاکم قضایى 
ارسال شود 3-  راى موصوف جهت شــروع به انجام وظیفه قانونى به مدیر تصفیه و عضو ناظر ابالغ گردد. راى 
صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است م الف 

321224 امید حفیظى - رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/ 10/100 
ابالغ رأى

دادنامه- شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان- شماره پرونده 1198/97 شماره دادنامه 97/1737 تاریخ 
رسیدگى97/09/24  مرجع رسیدگى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان خواهان آقاى 
جلیل علیرضایى شهرکى فرزند عبدالرضا به نشانى فالورجان کرسگان کوچه شهید رجایى پالك 728 - خوانده 
آقاى سلمان حیدرى فرزند محمد مجهول المکان - خواسته ى مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال بابت ثمن معامله 
فسخ شده به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجراى حکم گردشگر پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به واسطه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.- در خصوص دعوى خواهان آقاى جلیل 
علیرضا شهرکى فرزند عبدالرضا به طرفیت آقاى سلمان حیدرى فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 
ریال بابت ثمن معامله فسخ شده شورا توجها به رســید عادى که خواهان ارائه داده که خوانده نیز منکر اصالت 
آن نشده و نشانه طلبکار بودن خواهان است به عالوه خوانده هیچگونه دلیلى که موجب برائت از ذمه خود باشد 
ارائه نموده و دفاع موجهى از خود به عمل نیاورده است لذا مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى دعوى 
خواهان را محرز و ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست و مبلغ1/500/000 ریال بابت سه نوبت نشر آگهى و مبلغ 70/000ریال 
بابت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى دادگاه عمومى فالورجان مى باشد. م الف 324112 سید رسول 

سادات - قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان /10/101 
ابالغ رأى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى محسن قاسمى دادخواستى به طرفیت مسعود 
میرلوحى و اعظم میرلوحى به خواسته مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به ثبت و 
اخطار اجرائیه صادر گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به 
استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس 
دقیق خود و دریافت نسخه ثانى اخطار اجرائیه براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت 
رسیدگى حاضر شوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود  ،. م الف  323966 مدیر دفتر 

شعبه اول حقوقى  فالورجان /10/102 
ابالغ دادخواست

برگ دادخواست نخستین- خواهان : سید داوود موســوى فرزند اصغر – خواندگان : 1- احمد وکیلى مجهول 
المکان 2- آمنه قهرمانى به نشانى داراب روستاى دشت پیر غیب کد پستى 7481119516 – خواسته : تقاضاى 
صدور حکم شایسته مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 
73 ایران 199 د 39 به انضمام خســارات وارده و هزینه هاى دادرســى مقوم بر 10/000/000 ریال . احترامًا به 
استحضار آن مقام عالى مى رســاند که اینجانب به موجب قولنامه قطعى در مورخ 1393/09/08یک دستگاه 
خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 73 ایران  199 د 39 از خواندگان فوق خریدارى نمودم و بنده تمام ثمن 
معامله به خواندگان پرداخت نمودم و قرار بر این شد که مدتى بعد از انعقاد عقد قرارداد نسبت به انتقال سند به نام 
اینجانب اقدام نمایند ولى تاکنون هیچ گونه اقدامى در این خصوص انجام ندادند و با مراجعات مکرر بنده به ایشان 
جهت انتقال سند مثمر ثمر واقع نشد الزم به توضیح مى باشد که سند خودروى مذکور به نام خوانده ردیف دوم 
مى باشد تقاضا با توجه به مراتب فوق از شما مقام محترم تقاضاى صدور حکم شایسته مبنى بر الزام خواندگان به 
انتقال سند خودروى موصوف به انضمام خسارات دادرسى و هزینه هاى دادرسى را استدعا دارم م الف 321410 

شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان /10/103 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970954 
ج/3 له آقاى محمود جعفریان و علیه 1- احمد نکوئى 2- زهره جعفریان 3- مهدى جعفریان 4- محسن جعفریان 
5- مرضیه آقاجان زاده مبنى بر فروش پالك ثبتى 26/3372 بخــش 14 و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 97/10/30 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش ششدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خواهان مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شــد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و 
مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: از محل ملک واقع در اصفهان- خیابان رباط اول- خیابان شــهید صادقى- کوچه شهید منجزى- بن 
بســت میخک پالك 31 بازدید، معاینه محل و اندازه گیرى هاى الزم انجام و گزارش به شرح ذیل اعالم مى 
گردد. مشخصات و موقعیت محل: محل مورد نظر عبارت اســت از یک باب خانه ویالیى به مساحت 203 متر 
مربع عرصه و حدود دویست و شــصت و هفت مترمربع اعیانى در دو طبقه با اسکلت دیوارهاى باربر و سقفهاى 
تیرآهن و طاق ضربى آجرى با فضاهاى هال و پذیرایى و خوابها و با کف ســرامیک و بدنه طبقه همکف کاغذ 
دیوار و سقف گچ و رنگ آمیزى شده و طبقه اول بدنه و سقف گچ و رنگ آمیزى شده آشپزخانه با کف سرامیک 
و بدنه کاشى با کابینت فلزى و سرویسهاى بهداشتى و دربهاى داخلى با چهار چوب فلزى و درب چوبى و درب و 
پنجره هاى خارجى پروفیل آهنى رنگ آمیزى شده داراى انشعابات آب و گاز مشترك و برق اختصاصى مى باشد 
و از حد شمالى حدود 5 متر مربع عقب نشینى دارد. قدمت ساخت بیش از 30 سال که فضاهاى داخلى بازسازى 
شده است. مشخصات ثبتى: طبق آخرین اســتعالم مورخ 1397/07/14 مشخصات ثبتى ملک مذکور به شرح 
ذیل مى باشد. عرصه و اعیان پالك 3372 فرعى از 26 اصلى مفروزى مجزا شده از 725 فرعى از اصلى مذکور 
قطعه صفر واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با مساحت 203 مترمربع با حدود شماال دیواریست 
بطول 13/20 متر به پالك شماره 733 فرعى- شرقا دیواریست بطول 14/50 متر به پالك 733 فرعى- جنوبا 
دیوار به دیوار بطول 11/30 متر به پالك 3373 فرعى- غربا در سه قسمت اول درب و دیوار بطول 2/20 متر به 
کوچه احداثى، دوم دیوار به دیوار بطول 16/20 متر به پالك شماره 3371 فرعى، سوم درب و دیوار 3/50 متر به 
شارع و به شرح ذیل سابقه ثبت و سند مالکیت دارد. 1- مالکیت مرضیه آقاجان زاده فرزند حسین به شماره ملى 
1285869281 دارنده یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان داراى سند مالکیت به شماره چاپى 382500 
سرى الف سال 96، 2- مالکیت مهدى جعفریان فرزند رضا به شماره ملى 0491508824 دارنده یکصد و شانزده 
سهم مشاع از پانصد و چهار سهم عرصه و اعیان داراى سند مالکیت به شماره چاپى 382504 سرى الف سال 96، 
3- مالکیت محمود جعفریان فرزند رضا به شماره ملى 0492406421 دارنده یکصد و شانزده سهم مشاع از پانصد 
و چهار سهم عرصه و اعیان داراى سند مالکیت به شماره چاپى 382502 سرى الف سال 96، 4- مالکیت محسن 
جعفریان فرزند رضا به شماره ملى 0492489866 دارنده یکصد و شانزده سهم مشاع از پانصد و چهار سهم عرصه 
و اعیان داراى سند مالکیت به شماره چاپى 382503 سرى الف سال 96، 5- مالکیت زهره جعفریان فرزند رضا 
به شماره ملى- دارنده پنجاه و هشت سهم مشاع از پانصد و چهار سهم عرصه و اعیان متن سهم (تمامیت هشت 
و دو هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ عرصه و اعیان) 6- مالکیت احمد نکویى ریزى فرزند محمدحسین به 
شماره ملى 1170460446 دارنده دو سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان داراى سند مالکیت به شماره چاپى 
382501 سرى الف سال 96 نظریه و اظهار نظر کارشناسى: با توجه به مطالب فوق الذکر و بازدید و معاینه فنى 
از محل و مطالعات میدانى و با در نظر گرفتن موقعیت محل استقرار ملک، مساحت، نوع کاربرى و تراکم پذیرى، 
ابعاد، دسترسى و راه ارتباطى، عرضه و تقاضا و سایر مشخصات و مشاعات و عوامل موثر در قضیه ارزیابى، ارزش 
شش دانگ عرصه و اعیان خانه مذکور در زمان بازدید به مبلغ 5/850/000/000 ریال به حروف (پنج میلیارد و 
هشــتصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. مطابق استعالم ثبتى آقایان محمود، مهدى، محسن 
شهرت جعفریان 116 سهم مشاع و زهره جعفریان 58 سهم مشاع و مرضیه آقاجان زاده یک دانگ مشاع و احمد 
نکوئى 2 سهم مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر 
هزینه هاى اجرائى به نسبت سهم هر یک از مالکین  تقسیم خواهد شــد. م الف: 294997 مدیر و دادورز اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان /9/151
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت هادى معتمدى به طرفیت طوطى جان کریمى- غالمعلى، 
سعید- مجید- حمیدرضا- مریم- مهرى- ملک- ســهیال همگى معتمدى قرار تحریر ترکه مرحوم عباسعلى 
معتمدى طى شماره 979/97 در شوراى حل اختالف شــعبه چهارم صادر و وقت اجراى قرار ساعت 11 مورخه 
97/11/15 تعیین گردیده است ل ذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى 
که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان به آدرس 
زرین شهر- خ کاشانى- جنب دادگسترى حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 

319416 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/419
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973730400875 شماره پرونده: 9609983730401166 شماره بایگانى شعبه: 961187 
پرونده کالسه 9609983730401166 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد تصمیم نهایى شماره 
9709973730400875  خواهان: آقاى مجید ایمانیان نجف آبادى  فرزند محمد  به نشــانى استان اصفهان- 
شهرستان نجف آباد – شهر نجف آباد-خ منتظرى جنوبى کوچه شهید ایمانیان پ 7 خوانده: آقاى سید مجتبى 
موسوى فرد فرزند سید رسول به نشانى استان اصفهان –شهرستان تیران و کرون –شهر عسگران- روستاى 
حسن آباد وسطى خواسته ها: مطالبه وجه بابت ...(اعتراض به راى شوراى حل اختالف) -(راى دادگاه) در باب 
تجدید نظر خواهى آقاى مجید ایمانیان نجف آبادى  بطرفیت آقاى سید مجتبى موسوى فرد نسبت به راى شماره 
820 مورخ 1396/08/30 اصدارى از شــعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد نظر به اینکه : دو – در 
باب مبلغ 1580500ریال بابت ســه فقره فاکتور با عنایت به تصاویر فاکتورها و گواهى گواهان و اینکه خوانده 
در هیچ یک از مراحل دادرسى حاضر نبوده و الیحه دفاعیه هم نداده است فلذا مستندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى و 518 و522 همان قانون و 27 قانون شوراى حل اختالف ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم 
بر محکومیت تجدید نظر خوانده به مبلغ فوق به انضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست به نسبت اصل خواسته صادر اعالم مى نماید این راى در راستاى ماده 364 قانون آیین دادرسى مدنى 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به محکوم علیه قابل اعتراض و رسیدگى در همین دادگاه است دو – در باب 
مبلغ چک به میزان 13600000 ریال که تجدید نظر خواه اذعان دارد این شق خواسته را کاهش داده است  نظر به 
اینکه به موجب ماده 335 قانون آیین دادرسى مدنى: (...طرفین دعوى یا وکال و یا نمایندگان قانونى آن ها...) حق 
درخواست تجدید نظر دارند اما بداهت امر هریک از اصحاب دعوى بدوى در صورتى مى توانند تجدید نظرخواهى 
نمایند که کال یا جزء در دعوى بدوى محکوم شده باشند. بدین رو در مانحن فیه تجدید نظرخواه کال یاجزء محکوم 
نشده است فلذا مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دادخواست تجدید نظرخواهى صادر، 
اعالم مى نماید این راى قطعى است. رییس شــعبه ى چهارم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد سید امید قاضى 
عسگر/ بسمه تعالى: پرونده کالسه پیوســت در وقت فوق العاده مورخه فوق جلسه شعبه چهارم دادگاه عمومى 
حقوقى نجف اباد به تصدى اینجانب امضا کننده ذیل تشــکیل و تحت نظر است. با عنایت به جامع مندرجات و 
محتویات پرونده و کمک از خداى تعالى ختم دادرسى اعالم و ذیال انشاء راى مى نماید. راى اصالحى دادگاه: در 
باب تقاضاى اقاى مجید ایمانیان نجف آبادى دایر بر اصالح راى شماره  9700875 مورخه 1397/06/20 موضوع 
پرونده کالسه حاضر از بررسى جامع اوراق و محتویات پرونده موید اشتباه در خصوص مورد مى باشد، فلذا مستندا 
به ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى دادنامه به شرح (1580500 ریال) را به عبارت ( 18475000 ریال) اصالح 
و اعالم، تسلیم رونوشت دادنامه اصلى بدون دادنامه تصحیحى ممنوع است، این راى در راستاى ماده 364 قانون 
آیین دادرسى مدنى ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى به محکوم علیه قابل اعتراض و رسیدگى در همین دادگاه 
است. 317534/م الف سید امید قاضى عسگر- رییس شعبه ى چهارم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد /9/383
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به گفته متخصصــان طب فیزیکى، نشســتن بیش از 
حد مهمترین عامــل ابتال به بیمارى هــاى مزمنى از 
قبیل دیابت، بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى، سندروم 

متابولیک و... است.
عالوه بر این، اصطالح «ســیگارى هــاى جدید» به 
کسانى اطالق مى شود که روزانه بیش از حد استاندارد 
مى نشینند و این یعنى خطر بى تحرکى برابر است با خطر 

استعمال دخانیات. 
همچنین انجام فعالیت هاى بدنى به موقع براى کسانى 

که مجبور هستند تمام طول 
روز را در حالت نشســته 
کار کنند، ضرورى است، 
مصرف برخى از اقالم 
غذایى مــى تواند برخى 

از مخاطرات بهداشتى ناشى از این روند از جمله التهاب 
را کم کند:

آووکادو: مصرف این میوه منجر به کاهش التهاب 
در سلول هاى عضالنى، سرکوب مقاومت به انسولین و 
حتى کمک به کاهش چربى شکمى مى شود. یک رژیم 
غذایى غنى از چربى هاى اشباع نشده، خاصیت دیگرى 
هم دارد و آن هم اینکه منجر به جلوگیرى از توزیع چربى 

بدن در اطراف شکم مى شود.

بذر کتان: یــک منبع غنى ضــد التهاب حاوى 
اسیدهاى چرب امگا 3 شناخته شده با نامALAاست. 

نوع امگا 3 منجر به افزایش مصــرف منظــم این 
بــدن  نایــى  ســاز توا و  ســوخت  در 

چربى ها مى شود.

 مصــرف انواع 
توت ها: خــوردن این 
میوه ها منجر 
کاهش  بــه 
فرایندهــاى 
التهابــى در بدن 

فالونوئیدهــاى مى شــود. توت ها حاوى 
نــام  بــه  «آنتوســیانین» قدرتمنــدى 
کردن ژن هاى هستند که منجر به خاموش 
بر ایــن، توت ها التهابى مى شــوند. عالوه 
و   c ویتامیــن  «رســوراترول» حــاوى 
هــر دو منجر به هستند که نشان داده شده 
هاى آزاد در بدن کاهش تأثیــرات رادیکال 

مى شوند.

 آجیل: انواع آجیل سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 
گیاهى شناخته شده هستند که منجر به کاهش فرایند 
التهاب در بدن مى شوند. بادام در میان آجیل ها، غنى از 
ویتامینEاست؛ آنتى اکسیدانى که منجر به حفاظت از 

سلول ها در برابر استرس مى شود.

آناناس: ماده قدرتمند التهابى به نام «بروملین» 
دارد. بهترین مزیت آناناس این است که عوارض جانبى 

داروهاى ضد التهاب را ندارد.

 روغن زیتون: این نوع روغن مانند «ایبوپروفن» 
به مبارزه بــا التهاب مــى رود. مصــرف روغن زیتون 
همچنین مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را با 
کاهش وزن مؤثر کم کند. روغن زیتون یکى از بهترین 

چربى ها براى کنترل وزن است.

 زردچوبه: «کورکومین» موجود در زردچوبه یک 
ترکیب فعال با خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى است.

 سیر: «آلیسین» موجود در سیر منجر به سوخت و 
ساز مؤثر قند خون، کنترل سطح چربى و کاهش سطح 

التهاب در بدن مى شود.
چاى سبز: محتواى پلى فنل موجود در چاى سبز 
اکسیر ضد التهابى قوى نسبت به انواع دیگر چاى است. 
چاى سبز خاصیت کاهش وزن نیز دارد و مصرف منظم 
آن در کسانى که بیشتر ساعات روز بى تحرك هستند، 

توصیه مى شود.

روغن نارگیل
روغن نارگیل به علت خواص مرطوب کننده اى که دارد، 
بهترین راه حل براى از بین بردن التهاب و خشکى پوست 
است و کمک مى کند تا پوست تغذیه شود و آسیب دیدگى 

پوست را به شدت کاهش مى دهد.
این داروها را به طور منظم دنبال کنید تا در عرض چند 

هفته جوش بازو از بین برود.

آلوئه ورا
براى حفاظت پوســت و هیدراته نگهداشتن آن بهترین 
گزینه آلوئه وراست. این گیاه پوست خشک را مرطوب 
مى کند، بنابرایــن مانع ایجاد جوش بر روى پوســت 

مى شود.

روغن زیتون
ویتامیــن E موجود در روغن زیتون بــه بهبود هرگونه 

التهاب، خارش و یا قرمزى پوست کمک مى کند.

ماست
ماست یکى دیگر از گزینه هاى درمان خانگى است که 
مى تواند به از بین رفتن جوش روى بازو کمک کند. اسید 
الکتیک موجود در ماست، به برداشــتن و از بین بردن 

سلول هاى مرده پوست کمک مى کند.

A کپسول ویتامین
 A همانطور که از نامش پیداســت، سرشــار از ویتامین
مى باشد که به از بین بردن هر نوع خارش و سوزش روى 

پوست کمک مى کند.

کرم ضد آفتاب
همه ما براى محافظت از پوســت در برابر اشــعه هاى 
مضر خورشید، از کرم ضدآفتاب استفاده مى کنیم و کرم 
ضدآفتاب نقش مهمى در حل مسائل مرتبط با پوست نیز 
ایفا مى کند. البته استفاده از این کرم ها مانع ایجاد جوش 
نمى شود اما مى تواند آنها را کاهش دهد. استفاده هر روزه 
از کرم ضد آفتاب با SPF 30 مى تواند جوش هاى روى 

بازو را نیز کاهش دهد.

نوشیدن چاى سبز باعث از بین رفتن رادیکال هاى آزاد ایجاد شده توسط چربى هاى موجود در کبد مى شود. این عملکرد 
مثبت مانع از بروز بیمارى هاى کبدى، به ویژه سرطان مى شود.

از خواص دیگر چاى سبز مى توان به کنترل عملکرد و محافظت از ســاختار دیواره رگ ها اشاره کرد، همچنین مانع از 
بروز فشار خون باال مى شود. «کاتچین» موجود در چاى سبز باعث از بین بردن باکترى هاى مسمومیت غذایى یا سم 

تولید شده مى شود.

اگر پوست و میوه برخى میوه ها و ســبزیجات را طبق 
عادت جدا کرده و در سطح زباله مى اندازید، بسیارى از 

مواد مغذى قدرتمند این محصوالت را از دست داده اید.
اینطور ثابت شده که پوست هشــت نوع میوه و غذاى 

گیاهى را به هیچ وجه نباید دور بیاندازید:
پوســت مرکبات: برخى از مزایاى تغذیه اى 
مرکبات در پوست آنها نهفته اســت. هر دو قاشق چاى 
خورى از پوست مرکبات، ســه گرم فیبر دارد. همچنین 
ثابت شده که میزان ویتامین c پوست مرکبات، پنج برابر 
بیشتر از گوشت آنهاست. پوست مرکبات همچنین حاوى 
ویتامین ها و امالح معدنى از جمله ریبوفالوین، تیامین، 
 ،A ویتامین ،B5 ویتامین B6نیاسین، فوالت، ویتامین

کلسیم، آهن، پتاسیم، روى و منیزیم است.
پوست موز: پوست موز حاوى تریپتوفان است که 
منجر به تقویت خلق و خوى و تقوی ت سیســتم عصبى 

مى شود.
پوست هندوانه: حاوى اسید سیترولین است که 
در بدن به آرژنین تبدیل مى شود و به بهبود گردش خون، 
افزایش جریان خون، بهبود سالمت قلب، افزایش ایمنى 
بدن و کاهش خستگى عضالنى کمک مى کند. عالوه 
 B6 و C بر این، پوســت هندوانه حاوى ویتامین هاى

است.
ساقه هاى بروکلى: ســاقه این سبزى حاوى 
سولفورفان است؛ یک آنتى اکسیدان فیتوشیمیایى که 
خواص ضدالتهابى دارد و از سلول ها در برابر آسیب هاى 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند و منجر به غیر فعال 

کردن سلول هاى سرطان زا مى شود.
هسته آناناس: غنى از بروملین است و خواص 
ضد التهابى دارد. مصرف هسته آناناس منجر به کاهش 
ورم مفاصل شــده و درد عضالنى را کم مى کند. هسته 

آناناس حاوى خواص ضد التهابى نیز هست و اثرات بالقوه 
براى مبارزه با سرطان دارد.

پوسته پیاز: در پوســته کاغذى پیاز، کروستین 
فراوانى وجود دارد؛ فالونوئیدى کــه منجر به مبارزه با 
التهاب، کاهش فشار خون، جلوگیرى از تشکیل پالك در 
شریان ها و حفظ سالمت قلب مى شود. پیاز سرخ حاوى 

کورستین بیشترى نسبت به پیاز زرد و سفید است.
برگ کرفس: برگ هاى این گیاه غنى از منیزیم، 

کلسیم و ویتامین C هستند. 
دانه هاى کدو تنبل: دانه  هاى کدو یا همان تخم 
کدو را که همه مى  شناســیم اما شاید از خواص جالب و 
مفیدش چیــزى ندانید. این تخمه جادویى، سرشــار از 
منیزیم بوده و براى پوکى اســتخوان، پروستات، انگل 
 زدایى، کاهش کلسترول و پیشــگیرى از سرطان مفید 

است.

این باور اشتباه وجود دارد که تنها چند ثانیه پیش از وقوع 
حمله قلبى، از این مســئله آگاه خواهید شد اما ممکن 
است حتى یک ماه پیش از حمله قلبى، بدن تالش کند تا 
نسبت به عوامل خطرآفرین و هرگونه اختالل در جریان 

خون قلب به شما هشدار دهد.
توجه نکردن و نادیده گرفتن شرایط سالمت و خطرات 
مى تواند موجــب ضررى جبران ناپذیر و مرگبار شــود. 
پیش از وقوع حمله قلبى بدن ممکن است با ارائه برخى 
نشانه ها به شــما هشــدار دهد. در ادامه با برخى از این 
نشانه هاى شــایع که مى توانند یک ماه پیش از وقوع 

حمله قلبى شکل بگیرند، بیشتر آشنا مى شویم.

ناراحتى معده
در شــرایطى که انتخاب هاى غذایى یا آنفلوآنزا معده را 
مى توان دلیل احســاس درد در ناحیه شکم دانست اما 
باید به بروز هرگونه مشکل ناگهانى در بلع، حالت تهوع، 

استفراغ یا ناراحتى کلى معده توجه داشت.
معده و قلب داراى ارتباطى پیچیده هســتند. از این رو، 
زمانى که معده نشانه هاى ناراحتى و پریشانى را نشان 
مى دهد، ممکن است نشانگرى از بروز مشکل در قلب 

نیز باشد.

خستگى شدید
تجربه گاه به گاه خستگى شدید، به ویژه در دنیاى امروز 
که همه چیز بسیار سریع شده اســت، مسئله اى شایع 
محسوب مى شــود. اما اگر به طور ناگهانى با احساس 
خستگى و ضعف شــدید که دلیلى براى آن نمى یابید 
مواجه شده اید، این شــرایط مى تواند نشانه اى از بروز 

مشکلى جدى تر از استرس روزانه باشد.
در این حالت از خســتگى کارهاى ساده اى مانند دوش 
گرفتن یا مرتب کردن تخت خواب نیز فعالیت هایى بسیار 
دشــوار براى قربانى آینده حمله قلبى به نظر مى رسند. 
احساس خستگى و بى حالى اغلب بدون دلیل خاص و 

حتى در صورت انجام کارهاى ساده رخ مى دهد.
اگر با احساس خســتگى بدون انجام فعالیت جسمانى 
خاص یا استرس بیش از حد مواجه هســتید، به آنچه 
بدن تالش مى کند به شما بگوید توجه بیشترى داشته 
باشید. از آنجایى که خستگى بى دلیل و ناگهانى یکى از 
نشانه هاى هشداردهنده پیش از وقوع حمله قلبى است، 
مراجعه به پزشک براى بررســى دقیق شرایط بهترین 

گزینه است.

تنگى نفس
تنگى نفس یکى از مشــکالتى اســت که بسیارى از 
قربانیان حملــه قلبى پیش از وقوع این شــرایط، آن را 

تجربه مى کنند.
حتى زمانى که نشســته اید یا تنهــا فعالیت هاى عادى 
روزانــه را انجام مى دهید، ممکن اســت با تنگى نفس 
مواجه شوید. اختالالت قلبى مى توانند بر سطح جریان 
اکسیژن در خون اثرگذار باشــند و تنفس را براى شما 
دشوارتر سازند. این شرایط مى تواند به احساس سرگیجه 
و تنگى نفس روزانه چند هفته پیش از وقوع حمله قلبى 

منجر شود.

اختالالت خواب
اگر ســر میز شــام یا هر نقطه دیگر خانه در طول روز 
خوابتان مى برد، این ممکن است نشانه اى هشداردهنده 
از بروز مشــکل در بدن باشــد. از ســوى دیگر، اگر با 
بى خوابى مواجه هستید نیز ممکن است بدن در تالش 

براى بیان بروز مشکل باشد.

اختالالت خواب مى توانند نشانه اى از بروز اختالل در 
سطوح اکسیژن بدن باشد که به واسطه بیمارى قلبى یا 
بروز مشکل در سرخرگ ها شکل گرفته اند. اگر تا پیش از 
این، الگوهاى خواب منظم داشته اید اما اکنون بى قرارى 
یا دشــوارى در به خواب رفتن و خــواب باقى ماندن را 
تجربه مى کنید، این شــرایط ممکن اســت نشانه اى 

هشداردهنده از بروز مشکل در بدن باشد.

سینه درد
بیشتر بیماران یک ماه پیش از وقوع حمله قلبى احساس 
تنگى، فشــار یا درد کلى در قسمت سینه خود را تجربه 
مى کنند. اما افراد بســیارى پس از برطرف شــدن این 
ناراحتى دیگر توجهى به آن نمى کنند، در شرایطى که 
مى تواند به بروز مشکلى جدى در بدن اشاره داشته باشد.
اگر با احساس تنگى و فشار ناگهانى در ناحیه سینه خود 
مواجه شده اید یا احساسى غیرعادى در قلب خود دارید، 
مراجعه به پزشک براى بررســى دقیق شرایط بهترین 

گزینه است. 
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چگونه مى توان جوش هاى بازو را از بین برد؟

ى رى ع و ى ى م ن چ
که مجبور هستند تمام طول 

روز را در حالت نشســته
کار کنند، ضرورى است، 
مصرف برخى از اقالم 
غذایى مــى تواند برخى

و ى م ر ر ن

بذر کتان: یــک منبع غنى ضــد التهاب حاوى
3اسیدهاى چرب امگا 3 شناخته شده با نامALAاست.

3نوع امگا 3 منجر به افزایشمصــرف منظــم این 
بــدن  نایــى  ســازتوا و  ســوخت  در 

چربى ها مى شود.

مصــرف انواع
ختوت ها: خــوردن این
ها منجر میوه
کاهش بــه 
فرایندهــاى
التهابــى در بدن

فالونوئیدهــاىمى شــود. توت ها حاوى 
نــام  بــه  «آنتوســیانین»قدرتمنــدى 
کردن ژن هاىهستند که منجر به خاموش 
بر ایــن، توت هاالتهابىمى شــوند. عالوه

و   c ویتامیــن  «رســوراترول»حــاوى 
هــر دو منجر بههستند که نشان داده شده 
هاى آزاد در بدنکاهش تأثیــرات رادیکال 

 اگر تمام روز مى نشینید، 9 ماده غذایى بخورید

پوست و برگ 8 میوه و سبزى سرشار از مواد مغذى است

«تبخال» یا «هرپس» بــه عنوان یک 
بیمارى ویروسى در انسان مطرح است. 
معموالً در نقاط مختلفى از بدن مى توان 
این بیمارى را مشــاهده کرد. دور لب 
و دهان شــایع ترین قسمتى است که 
تبخال بروز پیدا مى کند. بیمارى ممکن 
اســت در نوبت اول که فــرد را درگیر 
مى کند شدت بیشــترى داشته باشد و 
حتى باضعف، بى حالــى، تب و... همراه 
شود. به همین علت تبخال در مرتبه اول 
ابتال سنگین تر است و فرد مبتال بیشتر 

اذیت مى شود.
تبخال با توجه به شــرایط بیمار، سن 
و وضعیت سیســتم ایمنــى اش یک 
بیمارى عودکننده اســت امــا دفعات 
عود در افراد مختلف تفــاوت دارد. این 
بیمارى با استرس هاى گوناگون از جمله

 استرس هاى روانى، فیزیکى، بى خوابى، 
تغییرات هورمونى و... در ارتباط است و 
همه این عوامل مى توانند در عود تبخال 

مؤثر باشند. 
درمان خوراکى ســاده اى براى تبخال 
وجود دارد کــه با مراجعه به پزشــک 
مى توانید این درمان را دریافت کنید. در 
مواردى که تبخال عودهاى مکرر و بیش 
از حد داشته باشــد، یعنى حداقل بیش 
از شش بار در ســال ایجاد شود، باید از 
درمان هاى سرکوب کننده طوالنى مدت 
کمک گرفت که این درمان ها هم تحت 
نظر پزشک قابل انجام است. افرادى که 
تبخال مى زنند، باید بدانند این بیمارى 
واگیردار اســت و نوع تبخال دهانى و 
تبخال تناســلى از فردى به فرد دیگر 

منتقل مى شود.

على اکبر مرادى، متخصص گوش و حلق 
و بینى  گفــت: گرفتگى گوش مى تواند 
علل مختلفى داشــته باشــد و از جمله 
اختالل در عملکرد شیپور استاش، سرما 
خوردگى، گرفتگى سینوزیت، ورود آب 

به هنگام شنا، استحمام و... است. 
وى با بیان اینکه گاهــى این گرفتگى 
طوالنى مدت مى شود، تصریح کرد: کیپ 
شدن گوش زمانى که طوالنى مى شود، 
مى توانید با خمیازه کشیدن و یا اینکه با 
حوله اى بخار آب گــرم بگیرید و با این 
حالت، هوا از داخل سینوس ها آزاد شده 

و از راه گوش خارج مى شود. 
 مــرادى اظهارکرد: اگــر گرفتگى از 
طریق تنفس عمیق از راه بینى و تکان 
دادن ماهیچه هاى فک برطرف نشــود، 
باید به پزشــک مراجعه کــرد.  وى در 
پایان توصیه کــرد: از طریق بخور هم 
مى توانید تمامى مجارى تنفسى را باز

 کنید.

چه کنیم تا
 کمتر تبخال بزنیم ؟

سریع ترین راه براى 
رفع گرفتگى گوش

 کبدتان را  بیمه کنید

تولید شده مى شود.

جوش بازو از انواع جوش است که در معرض دید است و اگر بخواهیم لباسى با آستین کوتاه بپوشیم، ظاهرى ناخوشایند 
خواهد داشت. پس همراه ما باشید تا به شما بگوییم چگونه مى توان جوش هاى بازو را از بین برد.
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حذر کنیــد از گناهانى که شــما را بــه ورطه هالکت مــى اندازد و بترســید از
زشــتى هایىکه سبب خشــم خدا مى شــود، اى صاحبان چشــمان بینا و گوش هاى 
شنوا و تن هاى درســت و مال و متاع این جهانى! آیا هیچ گریزگاهى، راه نجاتى، 
پناهگاهى، راه فرارى یا بازگشتى هست؟ پس کى باز خواهید گشت و به کدام سو 
روى مى نهید؟ چه چیز شما را اینچنین فریفته اســت. بهره شما از زمین به قدر 

موال على (ع)قامت شماست، در آنجا چهره بر خاك خواهید نهاد.

«حرارت عامل سوختگى است و پاشیدن آب سرد در نیم 
ساعت اول سوختگى، بهترین درمان به شمار مى رود و 
اگر بیمار دچار سوختگى در زمان طالیى به بیمارستان 
براى مداوا انتقال داده شود، 96 درصد در نتیجه درمان 

نقش خواهد داشت.»
رئیس مرکز تخصصى سوانح ســوختگى امام موسى 
کاظم(ع) اصفهان که به مناســبت اول دى روز ملى 
پیشگیرى از سوختگى به میان خبرنگاران آمده بود با 
بیان این مطلب گفت: سوختگى در استان ها و در بین 
خانواده ها ناشناخته بوده و مردم در فضاى مجازى براى 
درمان سوختگى در ســاعات اولیه اقداماتى را تجویز 
مى کنند که به هیچ وجه صحیح نیســت و آب ســرد 

بهترین درمان براى کاهش حرارت است.
دکتر فریدون عابدینى اظهار کرد: عوامل سوختگى، 
حرارتى، شــیمیایى، الکتریکال و... بــوده که در این 
بین سوختگى حرارتى 86 درصد، شیمیایى 3 درصد، 
الکتریکال 4 درصد و بقیه سوختگى ها 7 درصد را به خود 
اختصاص داده اند و انسان ها معموًال تا سوختگى پیش 
نیاید آن را درك نمى کنند. وى با بیان اینکه پیشگیرى 
از سوختگى با آموزش و اطالع رسانى امکانپذیر بوده 
است، افزود: براى بهبود هر سانتیمتر مربع سوختگى، 
هزینه هاى بســیار زیادى باید صرف شود و کمترین 
هزینه عارضه سوختگى تغییر رنگ پوست است. و براى 
جایگزینى هر سانتیمتر مربع پوست میلیون ها تومان 
باید هزینه کرد. بنابراین همه ســازمان ها، ارگان ها و 
نهادها باید براى پیشگیرى از سوختگى همکارى کنند.
رئیس مرکز تخصصى سوانح ســوختگى امام موسى 
کاظم(ع)، پوست سالم را همه چیز بدن دانست و گفت: 
انسان با پوست ســالم، حق زندگى کردن دارد و براى 

شرایط زندگى مناسب، بهترین راه پیشگیرى است و 
در حقیقت دارا بودن پوست سالم، ثروت بسیار بزرگى 

به شمار مى رود.
دکتر عابدینــى که خود متخصــص جراحى عمومى 
اســت با قدردانى از اجراى طرح تحول سالمت که در 
راستاى بهینه سازى بخش هاى مرکز تخصصى سوانح 
سوختگى امام موسى کاظم(ع) اصفهان، بودجه هاى 
خوبى اختصاص یافت، خاطرنشــان کرد: در سال 93 
بر اساس مصوبه اى قرار شد، مراکز تخصصى سوانح 
سوختگى از بیمارستان ها و مراکز درمانى جدا نباشد ولى 
برخى از مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى در خدمات رسانى به مردم از وزارت بهداشت 
پیش دستى کرده و خواستار احداث مراکز سوختگى در 
محدوده کارى خود شدند در حالى که وزارت بهداشت 
باید بر اساس نیاز این امر را تشخیص دهد و امروز در 
حقیقت سطح بندى براى سوختگى یک برنامه مدون 
نیست که اگر رشته ســوختگى هم، متخصص خود 
را بیابد، مى تواند در پیشــگیرى از عوارض و زخم و... 

مؤثر باشد.
وى ادامه داد: سالیانه در کشــور به طور متوسط 22 تا 
28 هزار نفر دچار سوختگى مى شوند که در این میان 
2000 نفر جان خود را از دســت مى دهند و در حقیقت 
سوختگى، ششمین علت مرگ و سومین علت معلولیت 

است.
رئیس مرکز تخصصى سوانح ســوختگى امام موسى 
کاظم(ع) اصفهــان گفت: مرکز تخصصى ســوانح 
سوختگى امام موســى کاظم(ع) اصفهان داراى 22 
تخت ایزوالسیون، 30 تخت ســوختگى و 28 تخت 
ترمیمى به بیماران دچار ســوختگى 14 استان دیگر 
خدمت ارائه مى کند و با 22 تخت ایزوالسیون باالترین 

تخت ایزوالسیون کشور را داراســت و امیدى براى 
بیماران سوختگى به شمار مى رود.

دکتر عابدینى، متوسط بیماران بسترى دچار سوختگى 
در این مرکز تخصصى را روزانه سه بیمار بسترى اعالم 
کرد و گفت: در سال 95، صدو هفتاد و یک بیمار دچار 
سوختگى در بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى 
کاظم(ع) فوت کردنــد که 30 درصد آنان از اســتان 
اصفهان و بقیه بیماران اعزامى از دیگر اســتان هاى 

کشور بودند.
وى در ادامه افــزود: 40 درصد بیماران ســوختگى، 
داراى دفترچه بیمه تأمین اجتماعــى بوده و در حالى 
که دو بیمارستان شــریعتى و غرضى توسعه یافته اند 
اما تخت سوختگى به علت هزینه هاى سنگین ندارند 
و نمایندگان مجلس باید کمک کنند تا در ردیف بودجه، 

براى سوختگى بودجه ایجاد شود و تأمین اجتماعى نیز 
هزینه هاى بیماران دچار سوختگى تأمین اجتماعى را 

به مرکز تخصصى ما به نوعى بپردازد.
***

مدیر مرکز تخصصى سوانح ســوختگى امام موسى 
کاظم(ع) اصفهان هم اظهار کرد: هزینه بیماران دچار 
سوختگى به علت مراقبت هاى ویژه در بخش حداقل 
شبى دو میلیون تومان است و ما ماهیانه 400 تا 600 

میلیون تومان کسرى بودجه داریم.
مجید طاهریان گفت: با اجراى طرح تحول سالمت، 
مرکز تخصصى سوانح سوختگى امام موسى کاظم(ع) 
اصفهان به طور کامل بهینه ســازى شــد و به کمک 
خیرین و دانشــگاه علوم پزشکى و شــهردارى نیز ما 
امروز «همراه سرا» در کنار بیمارستان براى همراهان 

بیماران در پنج طبقه احداث کرده ایم و ســاختمانى به 
عنوان سالن انتظار بیمار در داخل این مرکز را در حال 
احداث داریم تا از پراکندگى همراهان بیمار جلوگیرى 
شــود که جا دارد از همه خیرین که همواره یاریگر ما 

هستند تشکر شود.
***

در این نشست مسئول تحقیقات پیشگیرى از سرطان 
و فوق تخصص خون و سرطان هم گفت: انجمن مردم 
نهاد امید در اصفهان در حمایت از بیماران ســرطان 
پستان تشکیل شده و با توجه به دالیلى که با سوختگى 

ارتباط دارد در این راه گام برداشته است.

دکتر فریبرز مکاریان اظهار کرد: بر اساس آمار، میزان 
سوختگى در کشورمان، هفت برابر آمار جهانى است و 
متأسفانه در کشور افراد دچار سوختگى در سنین پایین 
و بیشتر بچه ها هســتند و با توجه به اینکه افراد داراى 
عضویت در انجمن امید را بانوان تشــکیل مى دهند و 
در خانواده مؤثر هســتند، ما مى خواهیم این گروه را با 
اطالع رســانى، بیش از پیش آگاه کنیم تا سوختگى ها 

در منازل کاهش یابد.
وى با بیــان اینکه با پیام هاى پیشــگیرى ســاده در 
خانواده ها، سوختگى مى تواند کاهش یابد، گفت: دور 
از دسترس بودن کترى و سماور از کودکان، قرار ندادن 
بیماران صرعى در معرض آتش، پوشاندن پریز برق با 
درپوش، دور نگهداشتن کودکان از محدوده هاى پخت 
و پز و... مى تواند در کاهش سوانح سوختگى مؤثر باشد.

دکتر مکاریان مى گوید: پیشــگیرى قبل از وقوع، کم 
هزینه ترین راه براى کنترل عوارض سوختگى است و 
عوارض سوختگى نیز بازگشت پذیر نیست. این در حالى 
است که بعد از درمان سوختگى هم این افراد از جامعه 

دور و دچار افسردگى مى شوند.
وى شایع ترین علت سوختگى در اطفال را، سهل انگارى 
والدین دانست و افزود: امیدواریم با کمک استاندارى 
اصفهان و دیگر ســازمان ها، تا یکســال آینده با نشر 
پیام هاى پیشگیرى از وقوع سوختگى در خانواده و بین 

منازل، به حداقل رسیدن سوختگى کمک کنیم.
مسئول تحقیقات پیشگیرى از ســرطان گفت: در ده 
سال گذشــته میانگین تومورهاى سرطان سینه 3/5 
ســانتیمتر بود که با دعوت از مردم بــراى مراجعه به 
پزشک و مراقبت و اطالع رســانى، این میزان دو سال 
پیش به 1/5 تا 2 سانتی متر کاهش یافت که امید داریم 

این مسیر در سوختگى نیز طى شود.

ساسان اکبرزاده

سالیانه در کشور به 
طور متوسط 22 تا 
28 هزار نفر دچار 

سوختگى مى شوند که 
در این میان 2000 
نفر جان خود را از 

دست مى دهند و در 
حقیقت سوختگى، 

ششمین علت مرگ و 
سومین علت 
معلولیت است

رئیس مرکز تخصصى سوانح سوختگى امام موسى کاظم(ع) در یک نشست خبرى اعالم کرد

بیمارستان سوانح  سوختگى اصفهان به 14 استان خدمات مى دهد

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/882 مورخ 97/09/05 شوراى 
اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار 

نماید.

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/10/09 مى باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

«آگهى مناقصه»

جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

پروژه آسفالت خیابان فاضل هندى شهر فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده : مدت پروژه : یک ماه
4,500,000,000 ریال

محل پروژه : فالورجان – خیابان فاضل 
هندى

نوع فهرست بها : 
محل تامین اعتبار : شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح : نداردراه و باند سال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل : تهیه، حمل، پخش و اجراى آسفالت مطابق با شرایط اسناد مناقصه.

شهردارى در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شرح ذیل متعلق به شهردارى اقدام نماید.
1- قطعه زمین واقع در خیابان کارگر- کوچه همت 3 به پالك ثبتى 51/1674 به مساحت 142/8 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/150/000/000 ریال 
2- قطعه زمین واقع در خیابان شریعتى کوى سرشک به پالك ثبتى 71/2575 به مساحت 270/97 مترمربع با کاربرى مسکونى به مبلغ کل 1/600/000/000 ریال.
سپرده شرکت در مزایده پالك 51/1674 مبلغ 57/500/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده پالك 71/2575 مبلغ 80/000/000 ریال. سپرده شرکت در مزایده 
شامل فیش واریزى به حساب 0107157166009 بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز، ضمانت نامه بانکى و یا مطالبات ( به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده 

کمتر، چک و یا نظای ر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. 
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. 

شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى چهارشنبه 97/10/19 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع 

در بلوار شهید مصطفى خمینى(ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید: 
موضوع مناقصه: انجام امور فنى، مهندسى، نقشه بردارى، نرم افزارى و پشتیبانى پروژه هاى گازرسانى در سطح شرکت گاز استان اصفهان

میزان تضمین: 2/245/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون ریال)
کد فراخوان: 3185218

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/10/12

مناقصه گران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir ،  www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1397،4945)

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

نوبت دوم


