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  B12فقر ویتامین 
در زنان و 

6 هشدار جدى

کشف 30 تن مواد مخدر در اصفهان طى 10 ماه
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به هم نخندیم، به
 توییت هاى وزارت بخندیم!

اجراى طرح جنگالنه 
در اصفهان

حضور رهبر معظم انقالب 
در مرقد مطهر

 امام راحـل(ره) 
و گلزار شهـدا

تک خوانى 5
بـود، نبـود؟!

 B12 توانایى بدن یک زن براى جذب ویتامین
به تدریج و با افزایش سن کاهش مى یابد. این 

کمبودها به خصوص در کسانى که از مشکالت 
گوارشى رنج مى برند و داروهاى اسید معده دریافت 

مى کنند، گیاه خوارانى که گوشت ...

یکى از بخش هاى افتتاحیه جشنواره فیلم فجر 
باعث انتقاد رسانه هاى اصولگرا شد. این مراسم 
سه شنبه شب در تهران برگزار شد و در بخشى از 
آن، نمایش «سالم چهل سالگى» به کارگردانى 

محمد رحمانیان و...

لوله هاى آب از قدیمى ترین تپه اصفهان مى گذر د؟لوله هاى آب از قدیمى ترین تپه اصفهان مى گذر د؟
هشدار در خصوص کند و کاوهاى تپه اشرفهشدار در خصوص کند و کاوهاى تپه اشرف

3

فرمانده انتظامى استان در نشست مطبوعاتى اعالم کرد

پایان ساسانیان در اصفهان!
خبرى که از سوى سایت هیئت فوتبال دو روز پیش مخابره شد غیر مترقبه 
بود. انصارى قرارداد خود را با سپاهان فسخ کرد تا سپاهان مهاجمى که طى 
سه فصل گذشته و همینطور نیم فصل اول رقابت هاى لیگ برتر موفق به 

ثبت 40 گل شده را از دست بدهد.
 انصارى در لیگ شــانزدهم در شــرایطى بــه تیم فوتبال پرســپولیس 
پیوست و شاگرد برانکو ایوانکوویچ شد که 9 گل طى لیگ پانزدهم براى

 فوالدى ها ثبت کرده...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جشنواره فیلم فجر با حاشیه شروع شد

گوشت فروشى ها 
جایگزین

  قصابى ها مى شوند

مدیر اداره بهداشت محیط مرکز بهداشت:

حاشیه هاى داغ «درباره الى» پس از 6 سال 
پیمان معادى حرف هاى گلشیفته فراهانى را تکذیب کرد
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حذف متخصصحذف متخصص
 جام حذفى   جام حذفى  

با نهایت تأثر و تألم، ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالى 
تسلیت  گفته، از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت و 
مغفرت واسعه و براى جنابعالى و خانواده محترم صبر و شکیبایى 

مسئلت مى نماییم.

ون ه را هللا و ا ا ا

روزنامه نصف جهان –  ایرج ناظمى

جناب آقاى دکتر نوروزى 
شهردار محترم اصفهان

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 575و 658-5-ش-97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشــهر در نظر دارد تعد اد 10پالك مسکونى  واقع در رضوانشهر بلوار 
امام على شمال مسکن مهر طبق نقشه تفکیکى  با قیمت پایه  کارشناسى  رسمى دادگسترى  
بصورت 50درصد نقد و 50درصد اقســاط چهار ماهه  موضوع ماده 13 آئین نامه ى مالى 
شهرداریها،  از طریق مزایده عمومى به فروش رساند. از عموم مردم دعوت میشود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق ، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ     97/11/27 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى 
در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت شرکت 

درمزایده سپرده نمایند.

 آگهى مزایده 

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت اول

شــهردارى دهق در نظــر دارد بر اســاس مجــوز شــماره ى 772 
شوراى محترم اسالمى شهر دهق کمپرسى بنز 1924 مدل 1394 با قیمت 
پایه 3/600/000/000 ریال را از طریق مزایده به فروش برساند براى کسب 
اطالعات بیشتر و شرکت در مزاید ه متقاضیان مى توانند تا ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 97/11/23 به شهردارى دهق مراجعه نمایند. سپرده شرکت 

در مزایده 180/000/000 ریال هزینه آگهى از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
تلفن تماس: 42275111- 031

آگهى مزایده فروش کمپرسى بنز 1924

سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

شهردارى شــاهین شهر به اســتناد مجوز شــماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى زیرسازى، جدول گذارى معابر 
سطح شهر را با مبلغ برآورد اولیه 4/082/616/102 ریال از طریق مناقصه عمومى به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا  آخر وقت ادارى 
روز سه شــنبه مورخ 1397/11/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

نوبت اول

سالروز ورود حضرت امام خمینى(ره) 
به میهن اسالمى و آغاز

 چهلمین فجر انقالب اسالمى 
گرامى باد

اتفاقى مى آنکه آدامس را قورت دادید چه پس از
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3

بهرام رادان بهرام رادان 
1717 بهمن بهمن
 مى آید مى آید

بهرام رادان با ایفاى 
نقشى به نام «یغما 
نامدار» در سریال 
«رقص روى شیشه» 
از چهارشنبه 17 
بهمن ماه به شبکه 
نمایش خانگى 
مى آید.
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حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى، رئیس 
جمهــورى و اعضــاى هیئــت دولت صبــح دیروز 
(چهارشــنبه) در آســتانه دهه فجر و چهلمین سالروز 
پیروزى شــکوهمند انقالب اسالمى با حضور در مرقد 
بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران با آرمان هاى امام 

خمینى(ره) تجدید میثاق کردند.
رئیس جمهــورى در کنار مرقد مطهر و شــریف امام 
راحل(ره) بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران، گفت: 
امام خمینى (ره) توانســت غبار از چهره اسالم بزداید. 
دین را زنده کند و بخش هایى از دین که کمتر در مورد 
وى گفته مى شد یا کســانى بودند که در شرایط زمانه 

امکان بیان و تبیین و تحقق آنها وجود ندارد، او توانست 
براى مردم تفسیر کند. وى همچنین گفت: این تفسیر 
امام (ره) از دین بود و این تبیین و فهم ایشان از دین و 
شرایط زمان بود که توانست در مردم جامعه ما امید را 

به وجود آورد.
وى خاطرنشان کرد: امید به آینده بهتر، امید به سرزمین 
مستقل، امید به جامعه اى که مردم در آن جامعه حاکم 
باشــند، امید به شــرایطى که موازین اسالمى و دین 
برجامعه حکم فرما باشــد. امام راحل(ره) توانست این 
امید را در مردم بــه وجود آورد و همیــن امید موجب 

پیوستگى وحدت و بسیج مردم بود.

در آستانه  دهه  فجر و چهلمین ســالروز پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى، حضرت 
آیت ا... خامنه اى صبح دیروز (چهارشــنبه) در مرقد مطهر امام خمینى(ره)، بنیانگذار 
کبیر انقالب اســالمى حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن، یاد آن عزیز سفرکرده را 

گرامى داشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى حضرت آیت ا...خامنه اى، رهبر انقالب اســالمى 
همچنین با حضور بر مزار شــهیدان گرانقدر آیت ا... بهشتى، رجایى، باهنر و شهداى 

حادثه  هفتم تیر، علّو درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى ســپس در گلزار شهیدان انقالب اســالمى، دفاع مقدس، 
شهیدان مدافع حرم و شهداى حج ســال 1366 حضور یافتند و با درود به ارواح پاك 
مجاهدان راه حق، براى اســتمرار نزول رحمت و نصرت الهى بر ملت بزرگ ایران در 

آستانه  ورود به دهه  پنجم انقالب اسالمى، دعا کردند.

امام خمینى (ره) توانست
 غبار از چهره اسالم بزداید

حضور رهبر معظم انقالب در مرقد مطهر 
امام راحل(ره) و گلزار شهدا

از فرهنگ غربى مى ترسیم
  فارس| آیت ا... ناصر مکارم شـیرازى صبح دیروز 
در درس خـارج فقـه در مسـجد اعظم قم گفـت: از این 
مى ترسیم که روزى فرهنگ غربى و اروپایى بر ما حاکم 
شـود و شـاهد ترویج آزادى و بى بند و بارى باشیم. این 
مرجع تقلید تأکید کرد: برخى از مسـائلى که جدیداً به ما 
خبر داده اند به گونه اى اسـت که نمى تـوان آن را بیان 
کرد؛ امیدواریم که مسئوالن از خواب غفلت بیدار شوند.

سیا اقدام ایران را تأیید کرد
  پانـا| «جینـا هسـپل»، رئیـس سـازمان اطالعات 
مرکـزى آمریـکا و «دن کوتز»، رئیس کل تشـکیالت 
اطالعاتـى این کشـور به سـناتو رهاى کنگـره گزارش 
دادند کـه بنابر اطالعـات آنها ایران همچنـان به برجام 
پایبند مانده هر چند با هدف فشار به اروپا گام هایى براى 

بازگشت به وضع قبل از برجام را در دست بررسى دارد.

تذکر و توجیه
  خبرگـزارى حـوزه| حجت االسـالم لواسـانى، 
امام جمعه لواسـان در تهران با اشاره به مفاسد فرهنگى 
و اقتصادى در لواسان به ویژه زمین خوارى، تپه خوارى و 
کوه خوارى، گفت: در چند سال اخیر در جلسات متعددى 
که با مسـئولین داشتیم، نسـبت به خطرى که منطقه را 
تهدید مى کند، تذکر دادم و مطالبـى را عرض کردم. اما 

بیشتر با توجیه مواجه شده  ام!

تقسیم کار 3 کشور اروپایى
  تسـنیم| سرپرسـت سـازمان توسـعه تجـارت 
جزئیاتى از تقسیم کار سه کشـور اروپایى فرانسه، آلمان 
و انگلسـتان در کانـال مالى ویژه موسـوم بـه SPV را 
تشـریح کرد. محمدرضـا مـودودى اظهار کـرد: با بیان 
اینکـه ایـن نهـاد واسـطه اى متشکل شـده و تلفیقى از 
کشـورهایى اسـت که قصد دارند در برابر اقـدام آمریکا 
مقاومـت کنند، افـزود: اطالعات به دسـت آمده نشـان 
مى دهد ساختار مالى تعریف شـده در spv به این شکل 
اسـت که احتماًال مرکزیـت آن در فرانسـه خواهد بود، 
مدیریت آن بـا آلمان هاسـت و انگلیسـى ها هم بخش 

اجرایى آن را عهده دار خواهند بود.

زندانیان سیاسى هم
 عفو مى شوند

  روز نو| بهروز نعمتى، عضو هیئت رئیسـه مجلس 
در پاسـخ به این سـئوال که آیا این صحبـت رئیس قوه 
قضائیه که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى عفو بزرگى را براى زندانیان در نظر داریم، شامل 
حال زندانیان سیاسى هم مى شود یا خیر؟ گفت: برداشت 
من این است که موضوعات سیاسى هم در این مجموعه 
وجود دارد. باید دید که چه اتفاقى مى خواهد بیافتد، به نظر 

من بزرگ بودن آن، بیشتر این معنا را مى داد.

رگبار روى ساختمان شهردارى 
  ایلنـا| صبح دیروز چهارشـنبه 10 بهمن ماه فردى 
ساختمان شـهردارى شـهر جدید هشـتگرد را به رگبار 
بست. این فرد که گفته مى شود یک راننده تاکسى  بوده 
با اسلحه ژ3، شهردارى شـهر جدید هشتگرد را به رگبار 
بسته اسـت. در این تیراندازى شـخصى صدمه ندیده و 
عامل تیراندازى دستگیر شده است. دادستان ساوجبالغ 
گفت: این تیراندازى احتماًال به دلیل مشکالت شخصى 

بوده است.

منشأ بوى بد پایتخت کشف 
شد

  انتخـاب| انوشـیروان محسـنى بندپـى، اسـتاندار 
تهران گفت: منشأ بوى نامطبوع تهران طبق تحقیقات از 
ترکیبات شیمیایى سولفور بود که در ماده مرکاپتان وجود 
دارد. ماده اى که در صنعت پالستیک سـازى و خط لوله 

گاز به اندازه زیادى وجود دارد.

خبرخوان
من استثنا بودم 

  کافه ســینما| بهروز افخمى در برنامه  
«هفت» شبکه  3 سیما، خاطره اى تعریف کرد 
دراین باره که هیچ جوره زیر بار کراوات و پاپیون 
زدن در مراسم رسمى جشنواره  کن نرفته است. 
او گفت وفتى فهمیده مجبــور به زدن پاپیون 
اســت، رفته تا چیزى بخورد. اما در شرایطى 
که معموًال اتفاق نمى افتــد او را پیدا کرده اند و 
از آنجا که نمى شــده کارگردان فیلم نباشد، با 
رفتن این فیلمساز بدون پاپیون و کراوات روى 
فرش قرمز موافقت کرده اند و از این باب او جزو 
«استثناهایى» است که بدون کراوات و پاپیون، 

این اتفاق برایش افتاده است.

پخش «نود» از هفته آینده
  باشگاه خبرنگاران جوان| برنامه «نود» 
دوشــنبه هفته آینده (15 بهمن ماه) با اجراى 
عادل فردوسى پور پخش مى شود. گفتنى است؛ 
برنامه «نود» همزمان با شروع بازى هاى جام 
ملت هاى آسیا و تعطیلى لیگ برتر پخش نشد و 

آخرین برنامه «نود» سوم دى ماه بود.

شوخى کیانیان با 
معتمدآریا

  خبرآنالیــن| رضــا کیانیان در مراســم 
افتتاحیه سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر، در 
بزرگداشت فاطمه معتمدآریا سخن گفت. او در 
صحبت هایش به شوخى گفت: «براى سیمین 
(فاطمه معتمدآریا) خیلى دیر بزرگداشت گرفته 
شد، زمانى که من وارد ســینما شدم، سیمین 
یک ستاره بود. حاال حســاب کنید او چند ساله 

است؟»

این بار اشتباه حمله کردیم!
  خبرآنالیــن| ایــران در نیمــه نهایى جام 
ملت هاى آســیا با نتیجه 3 بر 0 به ژاپن باخت و 
مثل همیشه پس از شکست ها لشکر زامبى هاى 
مجازى ایران به پیج هاى اینستاگرام کشور برنده 
حمله ور شدند. یکى از عجیب ترین ها حضور در 
پیج اینستاگرام «سوگورو اوساکا» هست. او که 
دونده دوى ماراتن اســت از حمالت این لشکر 
مجازى در امان نمانده اســت و مثل اینکه او را 
با «یویا اوســاکا»، بازیکن تیم ملى ژاپن اشتباه 

گرفته اند.

منظورمان این نبود
  ایلنا| معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده درباره انتشار کلیپ هایى 
در خصوص ازدواج نوجوانان در فضاى مجازى 
گفت: انتشار این کلیپ ها به نظرم آدرس اشتباه 
دادن است چراکه اصًال کســى مخالف ازدواج 
یک دختر و پسر 18 ســاله و 16 ساله نیست و 
مسئله ما در حال حاضر ازدواج هاى اجبارى زیر 

13 سال است.

یخچال هاى «علم کوه» 
کوتاه مى شود

  مهر| پایش وضعیت یخچال هاى طبیعى 
کشور نشانگر آن است که ساالنه 23 سانتیمتر 
از ضخامت یخچال هــاى منطقه «علم کوه» 
کاسته مى شــود و این میزان کاهش هرساله 

بیشتر هم مى شود.
 این یخچال هــا در حــدود 6/2 میلیون متر 
مکعب آب مازاد بر بیالن ســاالنه خود (که در 
شــرایط دمایى و بارشــى نرمال برابر با صفر 
اســت) در قالب ذوب به مناطق پایین دست 
خود رها کرده اســت. این موضــوع مى تواند 
یکى از دالیل پرآب بودن رودخانه هاى نشأت 
یافته از یخچال هاى این منطقه در ســالیان

 اخیر باشد.

یکى از بخش هاى افتتاحیه جشنواره فیلم فجر باعث انتقاد 
رسانه هاى اصولگرا شد. این مراسم سه شنبه شب در تهران 
برگزار شد و در بخشى از آن، نمایش «سالم چهل سالگى» 
به کارگردانى محمد رحمانیان و بــازى على عمرانى، على 
تاجمیر، ســانیا ســاالرى و مانیا علیجانى به همراه 40 نفر 
از دانشجویان تئاتر اجرا شــد که درباره دوره هاى مختلف 
جشنواره فیلم فجر و بعد هم شروع جنگ تحمیلى و فیلم هایى 
که در ادوار مختلف جشنواره حضور داشتند و خاطراتى که از 

هرکدام از فیلم ها و بازیگران براى مردم داشتند بود.
در پایان این نمایش، بازیگران، قطعه اى را به صورت گروهى 
خواندند که در تصاویر پخش شده از تلویزیون، صداى یکى از 
خوانندگان زن بر دیگر صداها برترى داشت و همین موضوع 
انتقاد رسانه هاى اصولگرا را به همراه آورد. آنها معتقدند که 

این سرود با تک خوانى زنان همراه بوده است. 
خبرگزارى «میزان» متعلق به قوه قضائیه نوشــت که سى 
و هفتمین جشنواره فجر در حالى شــروع به کار کرد که در 
اولین گام خود با آوازخوانى زنان حاشــیه هایى ایجاد کرد و 
واکنش ها و انتقادات زیادى در رسانه ها ایجاد کرد. «باشگاه 
خبرنگاران جوان» از رسانه هاى صداوسیما هم این اتفاق را 
«غیرمعمول» دانست و از محمد رحمانیان به عنوان کسى یاد 
کرد که کارهایش در تئاتر همیشه با حاشیه همراه بوده است. 
این پایگاه اطالع رسانى همچنین نوشت که «این تک خوانى 
در مراسم افتتاحیه فیلم فجر که نام انقالب را یدك مى کشد، 

با انتقادات بسیارى همراه شده است».
«غیرمعمول»، واژه اى بود که خبرگزارى «تسنیم» هم براى 
این رخداد استفاده کرد. این خبرگزارى نوشت که «این اتفاق 
یکى از حاشیه هاى مهم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر به شمار 
مى رود که بعد از نمایش چهل سالگى توسط گروهى از خانم 

ها، خوانده شد». خبرگزارى «دانشجو» به صاحب امتیازى 
بسیج دانشجویى نیز در گزارشــى که از افتتاحیه جشنواره 
منتشــر کرد، در بخش مربوط به نمایش محمد رحمانیان 
نوشت: «در مراسم نمایشى به کارگردانى محمد رحمانیان 
با حضور ســمبلیک نمایندگانى از همه اقشار مردمـ  حتى 
تراجنسىـ  اجرا شد که در پایان با پیانونوازى رضا تاجبخش 
و تک خوانى یک زن به پایان رسید. اگرچه گروه کرى از زنان 
با او همخوانى مى کردند اما صداى تک خوان زن بر صداها 
غالب بود!» تقریباً تمام این رسانه ها در کنار انتقاد از آنچه آن 
را «تک خوانى زنان» خواندند، به این اعتراض کردند که چرا 

وزیر ارشاد در آن لحظه سالن را ترك نکرده است!  

اما جدى ترین انتقاد به این ماجرا را خبرگزارى «فارس» رقم 
زد. این خبرگزارى در نوشتارى بدون نام، افتتاحیه جشنواره 
فیلم فجر را «مجلس گناه» و «بــزم مطربانه» لقب داد و 
نوشــت: «تصاویر مى گویند وزیر ارشاد جمهورى اسالمى 
در این مراسم بوده اند اما من نمى خواهم باور کنم که دکتر 
ســیدعباس صالحى، وزیر دین مدار و آداب دان مملکتم در 
40 سالگى انقالب اســالمى، پاى بزم مطربانه نشسته اند و 
براى خواننده زن، کف زده اند... آیــا آقاى صالحى که وزیر 
درس خوانده حوزه هستند و همه او را جزو متشرعان دین مدار 
و آداب دان مى شناسند، در مراسمى که بزم مطربانه براى زنان 
فراهم کرده است، حضور داشته اند؟ من که باور نمى کنم! آیا 

وزیر ارشاد با زنان جلفى که بعضاً با چادر اما با حجاب عجیب 
روى صحنه ایســتاده اند و در همخوانى، میــدان را به یک 
تک خوان زن مى سپارند، چشم در چشــم شده است؟ آیا او 
روى صندلى ســرخ خود همچنان نشسته و مجلس گناه را 

ترك نکرده است؟ من که باور نمى کنم!»
برگزار کنندگان چه مى گویند؟

انتقادات تند اصولگرایان، روابط عمومى جشنواره فیلم فجر 
را به واکنش واداشــت. این روابط عمومى در توضیح خود 
آورد: «حاضران در ســالن، برنامه را با صداى همخوان ها 
شنیده و مشــاهده کردند اما ظاهراً خروجى صداى پخش 
زنده تلویزیونى، تنها از طریق یک میکروفن بوده و صداى 

همخوان ها ضعیف شنیده شده است .»
بعید است توضیح مختصر روابط عمومى جشنواره فیلم فجر، 
رسانه هاى اصولگرا را راضى کرده باشد. آنها فرصت مناسبى 
براى زیر سئوال بردن سیاســت هاى فرهنگى دولت پیدا 
کرده اند و تجربه نشان داده چنین فرصت هایى را به راحتى از 
دست نمى دهند. دیروز خبرگزارى ها و پایگاه هاى اینترنتى 
نزدیک به جناح اصولگرا توپخانه شان را روى وزارت ارشاد 
تنظیم کردند و امروز نوبت روزنامه هاى آنها خواهد بود که 
آتش پشتیبانى بر این وزارتخانه بریزند. نیش و کنایه هاى 

خبرگزارى ها نیز امروز ادامه خواهد یافت. 
همین چند روز پیش رسانه هاى اصولگرا خبرهایى منتشر 
کردند که حاکى از استعفاى وزیر ارشاد دلیل اختالف با حسن 
روحانى بود. منابع نزدیک به دولت و خود وزیر ارشاد این خبر 
را تکذیب کردند اما این رسانه ها از امروز با قدرت بیشترى 
به دنبال تحقق خواسته شان خواهند رفت. تک خوانى یک 
زن آن هم در شب افتتاح مهمترین جشنواره چهلمین سالگرد 
پیروزى انقالب، اصولگراها را براى در اختیار گرفتن کامل 

وزارت ارشاد به تکاپو انداخته است.

جشنواره فیلم فجر با حاشیه شروع شد

تک خوانى بود، نبود؟!

روزنامه «کیهان» نوشت: «در مراسم افتتاحیه جشنواره 
فیلم فجر، یک پیرزن بازیگر که در طول 40 سال گذشته 
بیشترین مجال را براى حضور در سینماى ایران داشته 
است، با بى انصافى به سیاه نمایى درباره شرایط حضور 
خود در سینما پرداخت و خبر دروغى را درباره یک شاعر به 
عنوان یک واقعیت، به زبان آورد و منتشر کرد. "کیهان" 

متأسف است که در چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب 
اسالمى و در جشنى که به ظاهر براى انقالب است، یک 

بازیگر چنین سخیف سخن مى گوید و ظاهر مى شود.
خطاب به خانــم معتمدآریا، این بــه اصطالح هنرمند 
مى گوییــم که؛ اگــر انقالب اســالمى نبود شــما و 
امثال شــما مجال حضور در عرصه هنر ســالم را پیدا 
نمى کردید. به برکت همین نظــام بود که امروز به رغم 
نمک نشناسى هایتان همچنان مى تازید و خود را طلبکار 
هم مى دانید! همین شــما بودید که در دهه 70 در کنار 
دو همکارتان به شکلى مبتذل به شهدا اهانت کردید و 
با بزرگوارى نظام روبه رو شــدید. انتظار آن بود حاال که 
پیرزنى سرد و گرم چشیده هســتید، از گذران عمرتان 
عبرت گرفته و از حداقل بینش و دانش برخوردار باشید. 
نمکدان نشــکنید، منشأ نشر دروغ نشــوید و عاقالنه 

زندگى کنید.»

در پى مشاجره اخیر عزت ا... ضرغامى با رئیس جمهور در 
جلسه اخیر شورایعالى انقالب فرهنگى، وى از سوى دفتر 
یکى از مقامات عالى رتبه نظام از ادامه حضور در جلســات 
شورایعالى انقالب فرهنگى و شــورایعالى فضاى مجازى 

منع شد.
به گــزارش «نامه نیوز»، ماجراى مشــاجره او با حســن 
روحانى از آنجا رسانه اى شد که حمید رسایى در یک پست 
اینســتاگرامى ادعا کرد: «در جلسه شوراى فضاى مجازى 
آقاى روحانى به سئوال آقاى ضرغامى پاسخ که نداده هیچ، 
با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو از جلسه برو بیرون! 
ضرغامى بیرون نرفته، روحانى جلسه را ترك کرده، گفته 

دیگه شرکت نمى کنم!»
برخالف خواست رسایى و دیگر اصولگرایانى که این ماجرا 
را رسانه اى کردند، این ضرغامى بود که مورد شماتت افکار 
عمومى قرار گرفت. مصداق این مدعا آن اســت که  مدیر 
مسئول روزنامه «جوان» از موضع ضرغامى در جلسه شوراى 
عالى فضاى مجازى علیه رئیس جمهور انتقاد کرد و در کانال 
خود نوشت:  «شأن حقوقى رئیس جمهور (هر کس که باشد) 
از ملت و نظام است. نباید در جمع زیردست یا زمانى که مدیر 

جلسه است چشم در چشم یا انگشت در چشم و دو به دو تا 
مرز شکستن او پیش رفت، اشتباه است. نگوییم این روحانى 
با اون مواضع حقش هست. شأن حقوقى ارجح است. ادبیات 

فاخر و کوتاه آمدن طرف مقابل معقول تر است.»
انتقاد از رســایى مى تواند متأثر از انتشار روایت دقیق تر از 
درگیرى لفظى روحانى و ضرغامى باشد.  روایتى  که على 
نادرى از فعاالن رسانه اى اصولگرا در استورى اینستاگرام 
خود نوشت. به گفته او «وقتى در جلسه اخیر شوراى عالى 
فضاى مجــازى ضرغامى به روحانى تذکــر میده که این 
حرف ها چى بود راجع به فیلترینگ و حجاب زدى، روحانى 
میگه به شما ربطى ندارد من چى گفتم. ضرغامى هم میگه به 
خودت و همه کس و کارت ربط نداره به من ربط داره شما باید 
اینجا توضیح بدید چرا این حرف ها را زدى. روحانى بهش 
میگه از جلسه برو بیرون، ضرغامى هم میگه تو نمى تونى به 
من بگى برو بیرون، روحانى میگه تا ضرغامى تو جلسه باشه 
من شرکت نمى کنم. دســتانش مى لرزیده، پا میشه میره. 
ضرغامى به برخى اعضا که تالش مى کردند قانعش کنن 
بره بیرون میگه ما 40 سال پیش انقالب کردیم که مملکت 

باد دماغ نداشته باشه!»

«کیهان» خطاب به فاطمه معتمدآریا: 

شما پیرزنى هستید که باید عاقالنه 
زندگى کنید!

مشاجره با رئیس جمهور
 کار دست ضرغامى داد

کتیبه تاریخى که افزون بر 2500 سال زیر جلبک ها و 
رسوبات در نقش رستم فارس پنهان مانده بود، توسط تیم 
ایرانى کشف، خوانده و شامگاه سه شنبه در آیینى در تاالر 

شوراى اسالمى شهر شیراز رونمایى شد.
«وتر هنکلمن»، باستان شناس بین المللى و مقیم کشور 
فرانسه که از طریق ارتباط زنده اینترنتى با حاضران در 
این مراسم به صورت زنده صحبت مى کرد گفت: کشف 
این کتیبه  از اهمیت زیادى در حوزه پژوهش هاى ایران 
باستان و زبان شناسى باستان برخوردار و در 50 سال اخیر 

بى سابقه است.
کتیبه حــاوى اطالعــات ارزشــمندى در خصوص 
بایگانى هاى تخت جمشید است و کشف آن اطالعات 
بســیار خوبى درباره حلقه نزدیکان و مشــاوران شــاه 
هخامنشــى در اختیار باستان شناســان و متخصصان 

قرار مى دهد.
این کتیبه که باالى ســر یکــى از نقوش برجســته 
آرامگاه داریوش در نقش رســتم قرار داشت و رسوبات 
و جلبک هاى چند هزارساله، آن را از دیدگان پنهان کرده 
بود به صورت اتفاقى در حین عکسبردارى از این محوطه 
کشف شده است. با کشف این کتیبه، باستان شناسان پى 

برده اند که شخصى از ســران دربار هخامنشیان به نام 
«پَتى شــووریش» در حال انجام یک حرکت آیینى به 

سمت داریوش شاه است.
دانشجوى دکتراى ایران شناسى دانشگاه برلین در ادامه 
این مراسم گفت: این کتیبه تا سال 1380 زیر الیه اى از 

رسوبات، خزه و گل سنگ پنهان شده بود. 
سهیل دلشاد افزود: در ســال 80 و در پى مرمت نقوش 
برجســته این محوطه و پاکسازى رســوبات این نقش 
برجسته از زیر الیه اى که آن را پوشانده بوده بیرون آمد 
اما به دلیل دارا بودن ابعاد کوچک و قرار داشتن در دامنه 
کوه کماکان از دیدگان پنهان ماند. وى با اشاره به اینکه 
کتیبه هاى نقش رســتم در زمان هخامنشیان به رنگ 
آبى الجوردى رنگ آمیزى شــده بوده است، گفت: به 
دلیل پنهان ماندن این کتیبه در زیر الیه اى از رسوبات 
خوشــبختانه هنوز آثار اندکــى از رنگ آمیزى کهن در 

آن وجود دارد.
دلشاد گفت: این کتیبه به سه زبان فارسى ایران باستان، 
عیالمى و بابلى نوشته شده است و از جنبه زبان شناسى 
نیز اهمیت ویژه اى دارد چون فعل هاى تازه اى به هر سه 

زبان باستان که به آنها نوشته شده مى افزاید.

کشف هیجان انگیز در نقش رستم 

پس از بازگشت سردیس سرباز هخامنشى به ایران، رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، گردشگرى و میراث فرهنگى 
اینک از شناســایى و ردیابى یکى دیگر از سردیس هاى 
سربازان هخامنشــى خبر مى دهد. او از ارائه اطالعات 
بیشتر در خصوص نحوه کشف و زمان بازگشت دومین 
سردیس ســرباز هخامنشــى به ایران به دالیل امنیتى 

خوددارى کرد.
نقش برجسته سردیس هخامنشى (سر سرباز هخامنشى) 
حدود 80 سال پیش به صورت غیرقانونى از ایران خارج 
شده بود که با رایزنى هاى بین المللى و نیز پیگیرى هاى 
حقوقى این نقش برجسته ارزشمند از دادستانى نیویورك 

تحویل و به ایران بازگردانده شد. 
به گفته على اصغر مونســان، سه ســردیس از سربازان 
هخامنشى تخت جمشید از ایران خارج شده اند و تاکنون 
یکى از این سردیس ها به ایران بازگشته و یکى دیگر نیز 
ردیابى شده است و به زودى شــاهد بازگشت سردیس 
دوم نیز خواهیم بود اما هنوز از سومین سردیس سربازان 

هخامنشى اطالع خاصى نداریم. 
مونســان که به لحاظ امنیتى از ارائه اطالعات بیشتر در 
خصوص نحوه کشف و زمان بازگشت دومین سردیس 
سرباز هخامنشى به ایران امتناع کرد، درخصوص بازگشت 
الواح هخامنشــى گفت: الواح هخامنشــى بسته بندى 
شده اند و آماده ارســال به ایران هستند. به زودى شاهد 

بازگشت الواح هخامنشى نیز به ایران خواهیم بود.

دومین سردیس سربازان هخامنشى هم 
ردیابى شد 

سهیل سنایى



استاناستان 03033429 سال  پانزدهمپنج شنبه  11 بهمن  ماه   1397

صادرات 204میلیون دالرى 
کاال از کاشان

مدیر اداره گمرك کاشان گفت: بیش از 204 میلیون 
دالر کاال در ده ماهه امسال از کاشان به خارج از کشور 

صادر شده است.
 على مراد نوروزى اظهار کرد: صادرات کاال از کاشان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 16 درصد از نظر 

ارزش و 145 درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

مقابله با آسیب هاى اجتماعى
در 7 محله شهرضا

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: امسال طرح 
مقابله با آسیب هاى اجتماعى در هفت محله شهرضا 

اجرا مى شود.
جواد داستانى با اشاره به اجراى طرح«به سوى نور»در 
یکى از محالت روســتایى این شهرستان یادآور شد: 
تالش دستگاه هاى اجرایى شهرســتان با مردم این 
منطقه، باعث شد یکى از آلوده ترین مناطق از مصرف و 

توزیع مواد مخدر پاك شود.

اجراى طرح بازآفرینى شهرى 
در تیران

احیاى بافت هاى تاریخى، فرسوده و مرمت فضا هاى 
شهرى شهرســتان تیران با 130میلیارد ریال اعتبار 

آغاز شد .
حججى، فرماندار و رئیس ستاد بازآفرینى شهرستان 
تیران و کرون با بیان اینکه، با تصویب ستاد بازآفرینى، 
احیاى بافت فرسوده در شهرهاى تیران، رضوانشهر و 
عسگران آغاز شــده، گفت: با آغاز بهسازى و اصالح 
گذرها، مرمت و بازسازى بیش از ده خانه تاریخى آغاز 

شده است.

ایجاد کتابخانه در ادارات آران 
همزمان با 40 سالگى انقالب شکوهمند اسالمى، اداره هاى 

شهرستان آران و بیدگل صاحب کتابخانه شدند.
اسماعیل بایبوردى، فرماندار آران و بیدگل با بیان اینکه، 
با اجراى این طرح ســازه هایى براى نگهدارى کتاب 
به همراه تعدادى کتاب براى استفاده ارباب رجوع در 
اداره هاى این شهرستان نصب شده، گفت: درمرحله 
اول اجراى این طرح، هزار جلد کتاب به همراه ســازه 

نگهدارى کتاب اهدا شده است.

رونمایى از هدیه کارت و 
ایران زمین بوم 

همزمــان با هشــتمین همایش ســاالنه بانکدارى 
الکترونیک و نظام هاى پرداخــت، بانک ایران زمین 

از دو محصول دیجیتال  خود رونمایى کرد.
عبدالمجید پورســعید، مدیر عامل بانک ایران زمین 
گفت: برنامه و سیاست ما در این دوره بر آن است که با 
استفاده از امکاناتى که تکنولوژى در اختیار ما قرار داده، 
محصوالت بانکى جدیدى ارائه کنیم. وى افزود: این 
روزها دو محصول رونمایى شــده است و این روال با 

تولید محصوالت جدید ادامه خواهد داشت.

کاهش 10 درصدى نیروهاى 
شهردارى دولت آباد 

اختیار کاهش 10 درصدى نیروهاى شهردارى دولت 
آباد تا پایان خرداد 98 به شهردار دولت آباد داده شد.

در شهردارى دولت آباد 130 نفر نیروى ستادى مشغول 
به کار هستند که این میزان، نسبت به چارت مصوب 
حدود 40 نفر مازاد هســتند. در حوزه نیروهاى تحت 
نظارت پیمانکار نیز 130 نفر مشغول به کار هستند که 

تعدادى از آنها مازاد بر ظرفیت هستند.
الزم به ذکر است در حال حاضر شهردارى دولت آباد 
ماهانه حدود یک میلیارد و صــد میلیون تومان بابت 
حقوق و دستمزد پرسنل پرداخت مى کند که با احتساب 
عیدى و سنوات، ساالنه مبلغى حدود 16 تا 17 میلیارد 
تومان پرداخت مى کندکه این مبلغ، 50 تا  60 درصد 
کل بودجه محسوب و شهردارى دولت آباد هزینه هاى 

سنگینى را از این بابت متحمل مى شود.

خبر

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 5500 
هکتار فضاى سبز در شــهر اصفهان وجود دارد که 3700 
هکتار آن در اختیار شهردارى اســت و براى آبیارى این 
میزان فضاى ســبز، نیازمند 55 میلیون مترمکعب منابع 
آبى هستیم.  حسین امیرى با اشاره به مساحت 45 هکتارى 
محدوده خدمات قانونى کالنشــهر اصفهــان گفت: این 
معاونت روزانه 45 میلیون مترمکعب فضاى شــهرى را 
نظافت مى کند و در هر روز 1200 تن زباله به کارخانجات 
زباله و بازیافت منتقل مى شــود که این خدمات توســط 
310 خودرو و 4500 نیرو در بخش خدمات شهرى انجام 
مى شود. وى استفاده از پساب و تصفیه آن را یکى از راه هاى 

تأمین آب براى آبیارى فضاى سبز دانست و افزود: در حال 
حاضر در دو نقطه از شــهر، از ظرفیت پساب و تصفیه آن 
استفاده مى شود که یکى از آنها در منطقه شمال اصفهان 
قرار  داردکه هفته گذشته شــاهد افتتاح این مرکز بودیم. 
امیرى گفت: ظرفیت تصفیه خانه شــمال شهر 100 لیتر 
در ثانیه اســت که حدود 8600 مترمکعب در شبانه روز از 
این ظرفیت استفاده مى کنیم که با این میزان، بالغ بر 200 
هکتار فضاى ســبز را در فصل گرما و در فصل سرما 400 
هکتار فضاى سبز را مى توان آبیارى کرد. اعتبار این پروژه 
نزدیک به 11/5 میلیارد تومان بوده که براى 18/5 کیلومتر 

اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد میمه گفت: این واحد 
دانشگاهى با استفاده از ظرفیت هاى مناسب و گسترش 
زیرســاخت هاى مورد نیاز، باید به دانشگاهى کارآفرین 

تبدیل شود.
ناصر حجــازى با یادآورى فعال شــدن کارگــروه امور 
اقتصــادى و دانش بنیان این واحد دانشــگاهى و انعقاد 
چند تفاهمنامه همکارى با اداره صنایع و معادن و نیروى 
انتظامى شهرســتان، آمادگى خود براى همکارى هاى 
گســترده در زمینه هاى عمرانى، برگــزارى کارگاه ها و 
کالس هاى آموزشى، تأسیس مدارس سما و انجام طرح 

گردشگرى و بوم گردى در این شهر را اعالم کرد.

وى بر وجود ظرفیت هــاى فــراوان از جمله موقعیت 
ایده آل مکانــى، آزمایشــگاه هاى مجهــز و اعضاى 
هیئت علمى مجرب در واحد میمه تأکیــد و بیان کرد: 
دانشــگاه کارآفرین منجر به ایجاد ظرفیت هاى داخلى 
و توســعه اقتصاد محلى و از طرفى، افزایش درآمدهاى 

دانشگاه مى شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد میمه گفت: در این راستا 
الزم است این واحد دانشگاهى با استفاده از ظرفیت هاى 
مناسب و گسترش زیرســاخت هاى مورد نیاز و تعامل 
با مجموعه هــاى ادارى و اجرایى شــهر، زمینه را براى 

تبدیل شدن به یک دانشگاه کارآفرین فراهم کند.

دانشگاه آزاد میمه باید 
دانشگاهى کارآفرین شود

نیاز فضاى سبز اصفهان 
به 55 میلیون متر مکعب آب

در شرق شهر اصفهان و در منطقه جى که بارها و بارها نام آن در کتاب هاى تاریخى آمده است، 
تپه اى با نام اشرف قرار گرفته که کارشناسان یونســکو قدمت آن را بیش از هزار سال تخمین 

زده اند. 
این تپه متعلق به پیش از اســالم بوده ولى کمتر به آن توجه شده و این در حالى است که در دل 

این تپه رازهاى نهانى وجود دارد.
جریان، اما از ده روز پیش آغاز شد، وقتى که شرکت آبفا مى خواست از کنار این تپه، لوله گذارى 

براى آبرسانى را آغاز کند. 
ناصر طاهرى، معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: موضوع لوله گذارى از ده روز پیش مطرح شد و در این خصوص مجوزى 

صادر نشده است.
وى با بیان اینکه شــرکت آب و فاضالب از کانال هاى مختلفى براى کشــیدن این لوله ها وارد 
شد اما میراث فرهنگى مخالفت کرده است، ادامه داد: مالحظات تاریخى براى میراث فرهنگى 
مهم است و به همین دلیل از تهران استعالم گرفته ایم که اعالم شده اگر لوله در حریم تپه است 

مى توانیم مجوز صادر کنیم اما تاکنون مجوزى صادر نشده است.
علیرضا جعفرى زند، سرپرست تیم کاوش تپه اشرف هم گفت: بخشى از تپه در زیر خیابان مدفون 
شده و آثار بسیارى در آن نهفته و من به عنوان سرپرست کاوش تپه اشرف بارها هشدار داده ام 
که در اطراف و در خیابانى که تپه اشرف زیر آن مدفون است، نمى توانیم کند و کاو کنیم و کند و 

کاو با هر اسم و موضوعى ممنوع است.
وى تأکید کرد: 4000 متر از تپه در زیر خیابان مدفون شده که قطعاً آثار مهمى از نظر باستان شناسى 

در دل آن خواهد بود و مگر مى شود براى لوله گذارى،2/5متر از آن را کند و کاو کنیم.
جعفرى زند اظهار کرد: این خیابان باید براى شــش فصل کاوش بسته شود اما تاکنون با توجه 
به دالیلى این اتفاق رخ نداده ولى نباید اجازه دهیم کــه تاریخ اصفهان با لوله گذارى ها و کند و 

کاو هایى اینچنینى مورد تعرض قرار گیرد.

همایش سراسرى کرسى هاى آزاداندیشى حوزه علمیه اصفهان با تقدیر از برترین کرسى هاى 
برگزار شده سال 1397 در سطح مدارس علمیه استان برگزار مى شود.

حامد اهتمام، دبیر کرسى هاى آزاداندیشى و نظریه پردازى حوزه علمیه اصفهان گفت : دبیرخانه 
کرسى هاى آزاداندیشى حوزه علمیه اصفهان از ســال 1390 در حوزه اصفهان تأسیس شد و از 
آن زمان تا کنون موفق شده است بیش از 120 کرسى در مدارس علمیه خواهران و برادران در سطح 
استان اصفهان برگزار کند.وى با بیان اینکه این برنامه 11 بهمن ماه 1397(امروز)  با میزبانى دفتر 
تبلیغات اسالمى اصفهان برگزار مى شــود،افزود: تمام مدیران و معاونان پژوهشى در این جلسه 
حضور خواهند داشت.اهتمام گفت: شاخص هاى ارزیابى براى انتخاب برترین کرسى هاى برگزار 
شده، تعداد برگزارى، مشــارکت و همکارى با دیگر مدارس، بهترین موضوع و استفاده از اساتید 

متخصص، تعدادکرسى هاى ترویجى و شیوه برگزارى است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه از اهم برنامه هاى در نظر گرفته شده این 
سازمان در ایام دهه فجر خبر داد. 

قدرت ا... افتخارى اظهارکرد: از 12 تا 22 بهمن ماه و به مدت ده روز، در ده نقطه پرتردد شهر از جمله 
پایانه ها، ایستگاه ها و میدان هاى اصلى شهر حضور پیدا مى کنیم تا در قالب میز خدمت، از نزدیک 
با شهروندان دیدار کنیم و با مشکالت، انتقادات و پیشنهادهاى آنان در خصوص عملکرد سازمان 
آشنا شویم. وى تصریح کرد: در حاشیه برپایى نخستین ایستگاه خدمت این سازمان با حضور در نماز 
جمعه ملک شهر، به صورت حضورى با شهروندان مالقات مى کنیم و در جریان مسائل و مشکالت 
آنان قرار خواهیم گرفت. افتخارى افزود: رونمایى از نقشه جدید خطوط اتوبوسرانى اصفهان نیز از 
دیگر طرح هاى مورد بهره بردارى در ایام دهه فجر است که پس از رفع نواقص نمونه اولیه، طرح 

نهایى با مشارکت بخش خصوصى چاپ مى شود و پس از رونمایى، مورد استفاده قرار مى گیرد.

بیش از 600هکتار از اراضى منابع طبیعى اســتان 
اصفهان بذرکارى شده است.

مدیر اداره جنگلــکارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت:در این میزان از 
اراضى منابع طبیعى استان، به همت سازمان هاى 
مردم نهاد شهرستان هاى خوانسار، لنجان، کاشان، 
گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نایین و 

سمیرم بذر بادام کوهى کشت شده است.
 مرتضى برزو با اشــاره به اینکه بــذر بادام کوهى 
رایگان در اختیار سازمان هاى مردم نهاد قرار گرفته 
است، افزود: توســعه رویشگاه هاى منابع طبیعى، 
اصالح و احیاى مراتع تخریب شــده، جلوگیرى 
از فرســایش خاك، جلوگیرى از هــدر رفت آب، 
نگهدارى و ذخیره نزوالت آســمانى، جلوگیرى از 
مهاجرت روستاییان به شهرها و کمک به توسعه 
پایدار، از مهمترین اهداف اجراى این طرح است.
وى گفت: کاشت بذر در اراضى منابع طبیعى استان 

از اواخر آذر آغاز شد و بهمن به پایان رسید.

مدیر اداره بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهــان گفــت: در نظــر داریــم قصابى هــا را به 
گوشت فروشــى تبدیل کنیم و در مورد گوشــت مرغ 

هم این اتفاق خواهــد افتاد و تا چند ماه دیگر شــاهد 
آن خواهیم بود که قطعه بنــدى مرغ در مغازه ها ممنوع 
مى شــود و مرغ به صورت کامل یا قطعه بندى شده و 

بسته بندى شده به فروش مى رسد.
حسین صفارى اظهارکرد: قصابى ها یک صنف قدیمى 
هســتند و با یک روش قدیمى کار مى کنند و گوشت 

مورد نیاز از کشتارگاه با ماشین هاى مخصوص به مغازه 
قصابى مى رســد. وى تصریح کرد: فرایند کشتار آنها 
نسبت به سال هاى قبل توسط دامپزشکى ارتقا پیداکرده 
است و روش کشــتار به صورت صنعتى و نیمه صنعتى 

است و روش سنتى به ندرت در اصفهان پیدا مى شود.
صفارى با اشاره به وضعیت و امکانات مغازه هاى قصابى، 
افزود: مغازه هاى قصابى با یک روش گوشــت را خرد 
مى کنند و تخلفاتى هم در این زمینه انجام مى شود و در 
چرخ گوشت و وســایل و ادوات هم آلودگى هایى وجود 
دارد که امکان از بین رفتن آن به طور کامل با شستشو 

انجام نمى شود.
مدیر اداره بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان عنوان کرد: گوشت باید از کشتارگاه به صورت 
بسته بندى و قطعه بندى شده و بر اساس نیاز آماده شود 
و به دست مشترى برسد و دخالت دست و دست به دست 
شدن گوشت از کشتارگاه و تا مسیر رسیدن آن به مغازه 
و چندین بار استفاده از ادوات براى خرد کردن گوشت 
باعث آلودگى آن مى شــود که بعضــى از آلودگى ها با 
شستن و پختن هم برطرف نمى شود و به سالمت مردم 

آسیب مى رساند.
صفارى خاطرنشــان کــرد: در نظر داریــم قصابى ها 
را به گوشت فروشــى تبدیل کنیم و در مورد گوشــت 
مرغ هم این اتفاق خواهــد افتاد و تا چنــد ماه دیگر، 
قطعه بندى مرغ در مغازه ها ممنوع خواهد شــد و مرغ 
به صورت کامل یا قطعه بندى شده و بسته بندى شده به 

فروش مى رسد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان در نشست مطبوعاتى 
بهمن ماه سال جارى با تبریک چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى، به دیدار نیروهاى مسلح در دوم دى ماه 
سال جارى با رهبر معظم انقالب اسالمى و فرازهایى 
از سخنان رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: رهبر 
معظم انقالب اســالمى در این دیدار با اظهار رضایت 
از فعالیت نیروى انتظامى و تأکید بر شــتاب بیشتر به 
کارها فرمودند: نیروى انتظامى در جلوى چشــم مردم 
قرار دارد و فعالیت نیروهاى مســلح به کل نظام تعمیم 
داده مى شود و نیروى انتظامى داراى سه ویژگى اقتدار، 

عدالت و هوشیارى است.
ســردار مهدى معصوم بیگى در ادامه به بیان اعداد و 
ارقامى در خصوص نزاع منجر بــه جرح افرادى که به 
پزشکى قانونى در استان اصفهان معرفى شدند پرداخت 
و افزود: در سال گذشــته، 37 هزار و 751 نفر در نزاع 
منجر به جرح به پزشــکى قانونى معرفى شدند که این 
میزان نسبت به سال 95 که 39 هزار و 14 نفر بودند 3/2 

درصد کاهش داشــت. این در حالى است که میانگین 
کشورى نزاع منجر به جرح افرادى که به پزشکى قانونى 
معرفى شدند به ازاى هر یکصد هزار نفر در کشور 672 
نفر است که این میزان در استان اصفهان 728 نفر است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: اســتان 
اصفهان در 9 سال منتهى به سال 96، کمترین میزان 
نزاع منجر به جرح افرادى که به پزشکى قانونى معرفى 
شدند را داشته و در پنج سال اخیر نیز به طور مستمر این 
جرم با کاهش مواجه بوده اســت که امیدواریم باز هم 

بیش از گذشته کاهش یابد.
وى در ادامه به متوفیات افراد مصرف کننده مواد مخدر 
در استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: در سال گذشته، 
203 نفر در اســتان اصفهان بر اثر مصرف مواد مخدر 
جان خود را از دســت دادند در حالى که در سال نود و 
پنج، 219 نفر جان خود را از دســت داده بودند و تعداد 
متوفیات مصرف مواد مخدر در استان در سال 96 نسبت 
به سال قبل از آن، 7/3 درصد کاهش داشت در حالى که 

میانگین کشورى در این زمینه 4/2 درصد است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از اجراى طرح ابتکارى 
نیروى انتظامى اســتان اصفهان با عنوان «40 ســال 
امنیت پایدار» در اســتان اصفهان در یک ماهه بهمن 
ماه سال جارى خبر داد و گفت: طرح «40 سال امنیت 
پایدار» در سه محور تبیین دستاوردهاى پلیس در نظام 
اســالمى، انجام خدمات مضاعف و مهربانانه و تقدیر 
از گروه هاى چهل نفره در بخش هــاى مختلف از اول 
تا پایان بهمن ماه ســال جارى در استان اصفهان اجرا 

مى شود.
وى اضافه کــرد: نیروى انتظامى اســتان اصفهان در 
زمینه رفع آلودگــى هوا کارهاى ویــژه اى انجام داده 
است که تشدید برخورد با خودروهاى فاقد معاینه فنى، 
تشکیل دیده بان با همکارى شهردارى و تست خودرو 
با تشکیل تیم در صحنه و بررسى معاینه فنى و... از آن

 جمله است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
سال جارى 122 باند سرقت در استان اصفهان شناسایى 
و با آنان برخورد شــد که فراوانى آن به ترتیب، سرقت 

از منازل، سرقت خودرو، سرقت اماکن، سرقت احشام 
و سرقت به عنف بوده اســت. این در حالى است که در 
سال جارى کسانى که به اتهام سرقت دستگیر شدند 30 

درصد افزایش داشته است.
ســردار معصوم بیگى از تشــکیل 3300 پرونده در ده 
ماهه ســال جارى در اســتان اصفهان در حوزه مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز گفت و افــزود: پرونده هاى باالى 
500 میلیون تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
27 درصد افزایش داشــت و در این رابطه، 729 خودرو 
حمل کاالهاى قاچاق توقیف شــد کــه ارزش ریالى 
این کاالهاى قاچاقى مکشــوفه در ده ماه سال جارى 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، 11 درصد رشد
 نشــان مى دهد. همچنین در قاچاق و احتکار کاال هم 
578 انبار در اســتان اصفهان داراى شناسنامه شده و 

نظارت مى شوند.
وى افزود: در ده ماهه سال جارى در استان اصفهان، 37 
باند جعل و کالهبردارى شناسایى و با آنان برخورد شد 

و نیروى انتظامى نیز تمرکز بسیار خوبى بر آنها داشت.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه به زودى 
مرکز سامانه نمایشگاه مجازى اموال مکشوفه در استان 
اصفهان راه اندازى مى شود، گفت: مرکز این سامانه هم 
اکنون در تهران، عملیاتى شده، تا مالباختگان بتوانند از 

این طریق، اموال خود را شناسایى کنند.
سردار معصوم بیگى اشــاره اى هم به تصادفات برون 
و درون شهرى در 9 ماه سال جارى در استان اصفهان 
داشت و افزود: در ســال جارى در تصادفات رانندگى 
و در ســفرهاى درون شــهرى 296 نفر جــان خود را 
از دســت دادند و در ســفرهاى برون شهرى هم 394 
نفر جــان باختند همچنیــن در این مــدت 9150 نفر 
در شــهرها و 5401 نفــر در جاده ها بر اثــر تصادفات 

مجروح شدند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: در سال 
جارى و در ده ماهه، بیش از 30 ُتن مواد مخدر در استان 
اصفهان کشف شد که این رقم بى سابقه بوده و توانستیم 
1300 طرح را در نقاط آلوده اجرا کنیم و با 136 باند مواد 

مخدر برخورد شد. 

گوشت فروشى ها جایگزین قصابى ها مى شوند
 به زودى از قطعه بندى مرغ در مغازه ها جلوگیرى مى شود

ساسان اکبرزاده

امسال 81 درصد از زکات پرداختى نیکوکاران صرف کمک به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد 
امام خمینى(ره) استان اصفهان شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون 78 هزار و 
951 خانوار از نیازمندان زیر پوشش این نهاد در استان از 81 درصد معادل بیش از 240 میلیارد ریال 

زکات پرداختى مردم بهره مند شدند.
محمدرضا متین پور کمک  هزینه معیشت، درمان، جهیزیه، تحصیل و مسکن را سهم اصلى در 
موارد مصرف زکات این استان برشمرد و افزود: زکات پرداختى مردم هر منطقه براى نیازمندان 

همان مناطق هزینه مى شود و از شهر و روستاى محل جمع آورى شده خارج نمى شود. 

نخستین باشگاه تجار جوان با هدف توسعه تجارت و سرمایه گذارى بین دو کشور ایران و آلمان 
تشکیل شد. رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، باشگاه تجار جوان را محلى براى شبکه سازى و آموزش 
تجار جوان در یک بازار تخصصى، با حضور بازرگانان، کارشناسان و مقامات تصمیم ساز در فرایند 
توسعه تجارت و سرمایه گذارى خارجى صادرات، واردات کاال و خدمات در دو کشور معرفى کرد.

عبدالوهاب سهل آبادى با بیان اینکه جوانان ســرمایه اصلى و آینده سازان کشور هستند، گفت: 
براى توانمندسازى هر چه بیشتر جوانان و براى حضور هر چه قدرتمندتر آنها در بازارهاى داخلى 

و بین المللى تالش کرده ایم.
وى یکى از مهمترین راه هاى نجات کشور در جنگ اقتصادى امروز را، صادرات دانست و افزود: 
این در حالى است که تجار و بازرگانان در حال حاضر با مشکالت عدیده اى در زمینه صادرات، از 

جمله مشکالت مربوط به برگشت پول روبه  رو هستند.

اجراى طرح جنگالنه 
در اصفهان

هشدار در خصوص کند و کاوهاى تپه اشرف

لوله هاى آب از قدیمى ترین تپه اصفهان مى گذرد؟
امروز؛ تقدیر از 

برترین کرسى هاى آزاداندیشى حوزه 
برپایى میز خدمات شرکت اتوبوسرانى 

در 10 نقطه شهر 

اختصاص 81 درصد زکات استان براى 
کمک به نیازمندان

تشکیل نخستین باشگاه تجار جوان

کشف 30 تن مواد مخدر در اصفهان طى 10 ماه
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بدینوسیله از کلیه شرکا شرکت رایحه سبز ایرسا (سهامى خاص) به شماره ثبت 37324 
دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت که 

 در تاریخ 97/11/23 در محل قانونى شرکت تشکیل مى شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده اتخاذ تصمیم در خصوص:

1- انتخاب هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- تصویب ترازمالى 1396 و حساب سود و زیان سالیانه و تعیین پاداش هیئت مدیره و 

بازرسین

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

هیئت مدیره شرکت 

ظاهراً باید شش سال از اظهارات عجیب گلشیفته فراهانى 
درباره اصغر فرهادى مى گذشت تا یکى از همکارانش به آن 
واکنش نشان دهد. سال 1396 بود که روزنامه «گاردین» 
گزارشــى از گفتگو با این بازیگر ایرانى منتشر کرد منتها 
حضور جنجالى او در یک فیلم فرانسوى در آن سال، باعث 
شد بخشى دیگر از حرف هایش که انتقاد به اصغر فرهادى 

بود، چندان به چشم نیاید.
به گزارش «ایران آرت»، گلشیفته فراهانى طى آن گفتگو 
به گزارشــگر «گاردین» درباره فیلمبردارى فیلم «درباره 
الى» به کارگردانى اصغر فرهــادى گفته بود که فرهادى 
او را «شکنجه» مى کرد و او را مجبور مى کرد نیم ساعت 
در ساحل دریاى خزر داد بزند و صبحانه آرد نخود بخورد تا 
صدایش در فیلمبردارى گرفته شود. این بخش از گزارش 
«گاردین» آن سال بسیار به مذاق رسانه هاى اصولگرا در 

ایران خوش آمد.
فراهانى همچنیــن در آن گفتگو، غیرمســتقیم به مانى 
حقیقى، یکى از بازیگران فیلم اشاره کرده و گفته بود به دلیل 
ضربه اى که بازیگر دیگر در خالل فیلم به او وارد کرد، پرده 
گوشش سوراخ شد اما کارگردان اجازه نداد تا انتهاى روز بعد 
و پایان فیلمبردارى به بیمارستان برود. او در ادامه گفته بود: 

«آنها دیگر از آن زمان با هم صحبت نکردند.»
حاال پس از شــش ســال، پیمان معادى، یکــى دیگر از 
بازیگران فیلــم «درباره الى»، به ایــن اظهارات واکنش 

نشان داده است.
در تازه ترین شماره ماهنامه «اندیشه پویا» علیرضا اکبرى 
با او به گفتگو نشسته و پرســیده: «در مورد "درباره  الى" 
بعدها حاشــیه هایى هم با حرف هاى گلشــیفته فراهانى 
مطرح شد درباره  برخورد خشــن بازیگران با یکدیگر، یا 
برخورد خشن کارگردان با بازیگران. این شایعات تا چه حد 

صحت داشت؟» 
معادى پاسخ داده: «این یک بى انصافى محض است و از 

بابت آن بسیار متأســفم. ما در دوره  بازى در "درباره  الى" 
ســختى هاى زیادى کشــیدیم. اختالف هایى در گروه به 
وجود آمد ولى هیچ کدام به دلیل خشونت کارگردان نبود. 
آن ســال هیچ جایزه اى به بازى هاى "دربــاره  الى" داده 
نشد چون رئیس هیئت داوران آن سال گفته بود فرهادى با 
شالق افتاده بوده به جان اینها و اینها تحت تأثیر شکنجه اى 
که شــده اند دارند بازى مى کنند. اگر اینطورى بود که بقیه 
کارگردان ها هم با شالق، بازى هاى درخشان مى گرفتند! 
در صورتى که موقع بازى در "درباره  الى" به ما خیلى خوش 
گذشت. فرهادى از هر 9 نفر ما به 9 شیوه  به خصوص که 
براى شخصیت ما طراحى کرده بود و متناسب با روحیات 

خود ما هم بود بــازى مى گرفت. خب این آدم اســت که 
مى تواند چنین کارى بکند. "درباره  الى" فیلم ملتهبى است 
و وقتى شما دارید در فیلمى بازى مى کنید که سه ماه لب دریا 
هستید و نه شما حق دارید گروه را ترك کنید و نه خانواده ها 
حق دارند به دیدن گروه بیایند طبیعى است که ممکن است 
اختالفاتى در گروه پیش بیاید. نوع کار استرس زا بود ولى 
بعدها چیزهایى در مورد پشــت صحنه  فیلم شنیدم که به 
هیچ وجه صحت نداشــت. فرهادى کامًال تکنیکى بازى 
مى گرفت. نیازى نداشــت که بازیگر را شکنجه دهد. البته 
فرهادى فضاى پشت صحنه را بر اساس فضاى داستان فیلم 
هدایت مى کند . مثًال وقتى داشتیم "جدایى نادر از سیمین" را 

بازى مى کردیم به من مى گفت نمى خواهم تو زیاد به شهاب 
حسینى در پشت صحنه نزدیک شوى ولى این فرق دارد با 
اینکه بگوییم کارگردان ما را شــکنجه مى داد. مهم نتیجه 
کار است حتى اگر به شیوه "کوبریک" فیلمبردارى فیلم 
آخرش "چشمان کامًال بسته" 400 روز طول بکشد اما به 
این قیمت که به هر شکل ممکن دقیق ترین جزئیات را با 

باالترین استانداردها مقابل دوربین ببرى.»
گلشیفته فراهانى سال گذشته نیز در یکى از نشست هاى 
خبرى فســتیوال فیلم کن از اینکه فرهــادى نادیده اش 
مى گیرد به ایــن دلیل که قانون را رعایت نکرده اســت، 

گالیه کرد.

شبکه نسیم به زودى مسابقه اى جدید با نام «شــوتبال» براى مخاطبانش روى آنتن مى فرستد که 
امیرحسین رستمى، بازیگر سینما و تلویزیون اجراى آن را بر عهده دارد.

مقداد مؤمن نژاد، تهیه کننده مسابقه «شوتبال» با اعالم اینکه این مسابقه از هفته آینده از شبکه نسیم 
پخش مى شود گفت: فصل اول این مسابقه 50 قسمت است که به صورت یک شب در میان ساعت 
21 روى آنتن مى رود. وى افزود: به نوعى براى اولین بار است که در تلویزیون یک مسابقه فوتبالى در 
استودیو برگزار مى شود، البته فقط مسابقه فوتبال نیست. ما 15 بازى براى «شوتبال» طراحى کردیم که 
شرکت کنندگان مسابقه به قید قرعه خودشان پنج بازى را انتخاب مى کنند و با هم به رقابت مى پردازند. 
بازى هاى بسکتبالى، هندبالى و فوتبالى و به طور کلى بازى هاى جذابى داریم. مثًال فوتبال دستى ما 
6 متر است، یا بازى دارتى که داریم در بزرگ ترین سایز ممکن است که شرکت کنندگان باید توپ را 

به سمت هدف شوت بزنند.
تهیه کننده «شوتبال» در خصوص شرکت کنندگان در این مسابقه نیز اضافه کرد: در 50 قسمت فصل 
اول این مسابقه شرکت کنندگان برنامه ورزشکاران به خصوص فوتبالیست ها و هنرمندان هستند که 
در هر قسمت دو نفر به صورت تک نفره روبه روى هم قرار مى گیرند و با هم مسابقه مى دهند. تقریبًا 
نزدیک به 70 تا 80 درصد شرکت کنندگان این فصل ورزشکاران هستند، به خصوص فوتبالیست هاى 
پیشکسوت و امروزى و در کنار آنها هنرمندان هم حضور دارند که با هم رقابت مى کنند و امتیاز کسب 

مى کنند.
او درباره جایزه نهایى برندگان این مسابقه نیز گفت: هر بازى 100 امتیاز دارد و هر کسى در هر بخشى 
برنده شود، 30 امتیاز اضافه و یک ستاره مى گیرد که به این ترتیب مجموع امتیازات به 650 مى رسد. 
اگر یک نفر در روز مسابقه بیشتر از 450 امتیاز کسب کند، جایزه برنده، معادل نقدى یک شمش طال 
مى شود. اگر هم به آن امتیاز نرســند، مجموع امتیازات نفرات به ترتیب ثبت مى شود تا در روز پایانى، 

نفرات برتر مورد بررسى قرار بگیرند.

بهرام رادان با ایفاى نقشــى به نام «یغما نامدار» در سریال 
«رقص روى شیشه» از چهارشنبه 17 بهمن ماه به شبکه 

نمایش خانگى مى آید.
در این مجموعه 26 قســمتى، بازیگران دیگرى نیز 
حضور دارند که همه آنها در ماه هاى گذشته مقابل 
دوربین رفته اند و بیــش از 50 درصد فیلمبردارى 
«رقص روى شیشــه» تاکنون در لوکیشن هاى 
تهران و شهرستان انجام شده است و بخش هایى 
از آن هم در خارج از کشور فیلمبردارى خواهد شد.

سریال «رقص روى شیشه» داستانى عاشقانه را در 
بسترى اجتماعى روایت مى کند که فیلمنامه آن را 
طال معتضدى بر اساس طرحى از ابوالفضل کاهانى 

به نگارش درآورده است.

بنا بر اخبار منتشر شــده از هالیوود، «آنجلینا جولى» 
که مدت هاســت فیلمى روى پرده هاى سینما نداشته 
است، به گروه بازیگران پروژه اى هیجانى و پر از ترس 
و خشونت به نام «آنهایى که مرگ من را مى خواهند» 
به کارگردانى و نویسندگى «تیلور شریدان» پیوست. 
شــریدان این فیلمنامــه را از رمانى با همیــن نام به 
نویسندگى «مایکل کوریتا» که در سال 2014 نوشته 

شده، اقتباس کرده است.
این فیلم و رمان داســتان پسرى 14 ســاله را روایت 
مى کند که شاهد یک قتل وحشیانه بوده است و عامالن 
آن قتل به دنبال کشــتن او و هر کــس دیگرى که از 
آن ماجرا اطالع دارد، هســتند. جزئیات دیگر این فیلم 
و همینطور نقش آنجلینا جولى هنوز مشــخص نشده 
است. تیلور شریدان با نویسندگى براى فیلم هایى مثل 
«سیکاریو» و «اگر سنگ از آسمان ببارد» معروف شد 
و توانست نامزد اسکار بهترین فیلمنامه بشود. همچنین 
با کارگردانى فیلم هایى همچــون «رودخانه ویند» و 
سریال «سنگ زرد» نیز در این مقام نیز موفقیت هایى 

به دست آورده است.
آخرین بارى که آنجلینا جولى در ســینما بازى کرد، به 
ســال 2015 و فیلم «کنار دریا» باز مى گردد و حاال او 
قصد دارد دوباره به سینما بازگردد. او همچنین یک فیلم 
دیگر به نام «مالیفینســت 2» بازى خواهد کرد که در 

سال 2020 اکران خواهد شد.

پیمان معادى حرف هاى گلشیفته فراهانى را تکذیب کرد

حاشیه هاى داغ «درباره الى» پس از 6 سال  بهرام رادان 17 بهمن مى آید
دان با ایفاى نقشــى به نام «یغما نامدار» در سریال 
7روى شیشه» از چهارشنبه 17 بهمن ماه به شبکه 

خانگى مى آید.
6جموعه 26 قســمتى، بازیگران دیگرى نیز 
ارند که همه آنها در ماه هاى گذشته مقابل 
رفته اند و بیــش از 50 درصد فیلمبردارى 
 روى شیشــه» تاکنون در لوکیشن هاى 
 شهرستان انجام شده است و بخش هایى 
فیلمبردارى خواهد شد. در خارجاز کشور
رقصروىشیشه» داستانى عاشقانه را در

جتماعى روایت مى کند که فیلمنامه آن را 
ابوالفضل کاهانى ضدىبر اساسطرحى از

شدرآورده است.

امیرحسین رستمى هم مجرى مسابقه تلویزیونى شد

ماجراى «آنجلینا جولى» 
و یک قتل وحشیانه

امیر نادرى نزدیک به 50 ســال اســت که فیلم 
مى ســازد. البته او از زمره فیلمسازانى است که با 
عکاسى فیلم وارد سینما شــد. شاید کمتر کسى 
بداند که امیر نادرى، عکاس فیلم هایى همچون 
«قیصر» و «رضا موتورى» بود او در اواخر دهه 40 
با مسعود کیمیایى و على حاتمى همکارى داشت. 
اما او سال هاست فیلم مى سازد و آثار او در بهترین 
فســتیوال هاى دنیا نمایش داده مى شود. آخرین 
اثر امیر نادرى با نام «کوه» در تابستان امسال در 

جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد.
امیر نادرى، کارگردان مطرح سینما درباره شناسایى 
استعداد هاى ســینماى ایران به «اعتمادآنالین» 
گفت: «همه ما اکثراً به دنبال این هستیم که چگونه 
کار کنیم چگونه بنویســیم یا چه چیزى را عنوان 
کنیم که جالب باشد و عموم در مواجهه با آن ابراز 
رضایت داشته باشند. اما هیچگاه سعى نمى کنیم 
خود واقعى مان را بشناســیم یا از وجود خودمان 
چیزى بنویســیم. من همواره به دنبال شناسایى 
خودم و نفسم هســتم البته گاهى موفق مى شوم 

و گاهى نیز این اتفاق رخ 
نمى دهد.»

امیر نادرى ادامه داد: 
«دیگر کسى نباید 
کیارستمى،  شبیه 
شــهید ثالــث یا 
بزرگان ســینماى 

ایران شود. پنجره اى 

گشوده شده است و معتقدم زمانى که در باز است 
همه باید به بیرون پرواز کنند. ما سینماگران جوان 
نخبه اى داریــم که هر کــدام مى توانند بهترین 
جایگاه ممکن را داشته باشند. اما چون اعتماد به 
نفس ندارند دیرتر به خودباورى مى رســند. دیگر 
سینما نیازى به نسل من ندارد. سینماى ایران به 

جوانان نیاز دارد.»
امیر نادرى درباره عباس کیارستمى گفت: «من 
عباس کیارستمى را از خیلى سال قبل مى شناسم. 
شاید براى شما جالب باشد که عباس کیارستمى 
اصًال صحبت نمى کرد. شاید به نوعى گوشه گیر 
هم بود. امــا من برعکس او همــواره در حال داد 
زدن بودم. چرا؟ چون عباس به گونه  دیگرى و با 
آمیزه هاى متفاوتى نسبت به من بزرگ شده بود و 
من هم به گونه  دیگرى. پس امروز، من و عباس 
کیارستمى نشــأت گرفته از دیروز و کودکى مان 
بودیم. هیچگاه من از او تقلید نمى کردم و عباس 
هم هیچگاه کار هایى که من انجام مى دادم تکرار 
نمى کرد. این یعنى یک دوســتى واقعى و احترام 

متقابل.»
نادرى دربــاره تولید و خلق اثــر هنرى گفت: 
«عقیده دارم هر انســانى باید حرفى که بلد 
است ابراز کند چون آن اظهار نظر خالص و 
طبیعى است. هنر مدرن به صداقت و نوآورى 
نیاز دارد. سینماى فردا دیگر نیازى به من، 
مهرجویى،کیارستمى یا شهید ثالث ندارد. 
به دنبال حرف تازه باشیم. فیلمسازان جوان 
با توجه و شناخت نســبت به افراد مطرح حوزه 
سینما متوجه مى شوند که چه کسى 
هستند و چه چیزى در چنته 
دارند. خوب و بد بودن 
مهم نیست آن چیزى 
که تولیــد مى کنى 

مهم است.»

جدیدترین گفتگو با کارگردان مطرح سینماى ایران

امیر نادرى: سینما نیازى
 به نسل من ندارد

خودم و نفسم هســتم البته گاهىموفق مىشوم
اتفاق رخ و گاهى نیز این

نمى دهد.»
امیر نادرى ادامه داد: 
«دیگر کسى نباید 
کیارستمى، شبیه 

شــهید ثالــث یا 
بزرگان ســینماى 

ایران شود. پنجره اى 

نمىکرد. این یعنى یک دوســ
متقابل.»

نادرى دربــاره تولید و خلق
«عقیده دارم هر انســانى
ا است ابراز کند چون آن
طبیعىاست. هنر مدرنب
نیاز دارد. سینماى فردا
مهرجویى،کیارستمى یا
به دنبال حرف تازه باشیم
با توجه و شناخت نســبتب
سینما متوجه مى
هستند و
دارند
مه
ک

 مى توان به جرأت گفت بســیارى از مردم فیلم ســینمایى «ابد و یک روز» را دیده اند؛ 
اثرى اجتماعى (درام) که اگر انتخاب درســت بازیگرانش نبود تا ایــن حد در دل مردم 
جا باز نمى کرد. نوید محمد زاده و پریناز ایزدیار زوج بازیگرى قوى هستند که سهم بسزایى 
در موفقیت این فیلم داشته اند. حاال این دوبازیگر در دو قاب«سرخ پوست» به کارگردانى 
نیما جاویدى و «مترى شیش و نیم» ساخته سعید روستایى باز هم در کنار هم قرار گرفتند. 
محمد زاده و ایزدیار با این دو فیلم مشترك به سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر مى روند.

تصاویرى که از فیلم «ســرخ پوســت» 
منتشر شده نشــان مى دهد که جاویدى 
مى خواهــد در جشــنواره فجر امســال 
مخاطبــان را غافلگیر کنــد. تصویر نوید 
محمــدزاده با لباســى نظامــى و پریناز 
ایزدیار با تیپى کالسیک که تداعى کننده 
دهه هاى 30 و 40 است، مى تواند به راحتى 
طرفداران ایــن دوبازیگر را به ســینماها 
بکشاند. از سوى دیگر کمتر دیده شده که 
فیلم هایى با این فرم در ســینماى کمدى 
زده ایران ساخته شود و همین مسئله باعث 

جذابیت «سرخ پوست» شده است. این فیلم روایت سال 1347 زندانى قدیمى در جنوب 
ایران را روایت مى کند که به دلیل مجاورت با فرودگاه تازه تأســیس شهر در حال تخلیه 
است. رئیس زندان سرگرد نعمت جاهد به همراه مأمورانش مشغول انتقال زندانیان به زندان 

جدید هستند تا اینکه... .
اما روستایى در جشنواره ســى و چهارم فجر با فیلم اول خود «ابد و یک روز» مورد توجه 
عموم مردم و منتقدان قرار گرفت؛ «ابد و یک روز» 9 سیمرغ بلورین (6 سیمرغ در بخش 
اصلى، 2 سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردانى در بخش نگاه نو و سیمرغ بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران) سى و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به خود اختصاص داد، این روزها 

شایعه اى درباره مشکل جدى یک نهاد با فیلم جدید او «مترى شیش و نیم» دهان به دهان 
مى چرخد. جمال ساداتیان، تهیه کننده این فیلم همزمان با افتتاح جشنواره این شایعه را 

تأیید کرده و گفته: «احتمال حذف "مترى شیش و نیم" از جشنواره وجود دارد.»
ساداتیان در برنامه زنده «سوداى سیمرغ» که در ایام جشنواره هر شب ساعت 20 از رادیو 
گفتگو پخش مى شود درباره مشــکالت به وجودآمده براى این فیلم گفته است: «برخى 
نهادها و سازمان ها با محتواى فیلم مشکل دارند و مدعى شده اند. ما در حال تالش و رایزنى 

براى حل مشکل نمایش فیلم هستیم و امیدوارم مشکل فیلم حل شود.»
او درباره نمایش این فیلــم توضیح داده: 
«شاید با حذف چند صحنه مشکل حل شود 
و شاید هم از رقابت در جشنواره باز بمانیم. 
اما من امیدوارم بدون ممیزى بتوانیم فیلم 
را براى عالقه مندان پرشمارى که در انتظار 

تماشاى فیلم هستند آماده کنیم.»
موضوع اصلــى این فیلم به مــواد مخدر 
و عواقبى که این مســئله بــراى جامعه و 
خانواده ها به وجود مــى آورد مى پردازد. 
شــنیده مى شــود در صحنه هایى از فیلم 
برخورد شدید و خشن مأموران یک نهاد با 
برخى خالفکاران به نمایش گذاشته شــده و این یکى از مشکالت فیلم است. نکته قابل 
توجه این است که «مترى شیش و نیم» جز هیئت انتخاب و مسئوالن جشنواره فجر براى 

چه کسانى نمایش داده شده که چنین مشکلى به وجود آمده است؟ 
با همه اینها در چند سال گذشته محمدزاده خود را به عنوان پاى ثابت دریافت یا نامزدى 
سیمرغ معرفى کرده و از همین حاال مى توان گفت که به واسطه بازى هایش در جشنواره 
امسال شانس زیادى براى دریافت ســیمرغ بازیگرى دارد. ایزدیار که با «ابد و یک روز» 
توانست اولین سیمرغش را کسب کند، امســال هم احتماًال نامش به عنوان نامزدهاى 

بهترین بازیگر زن اعالم خواهد شد.

محمدزاده، ایزدیار؛ دوباره با هم
محیا حمزه
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خبرى که از سوى سایت هیئت فوتبال دو روز پیش مخابره 
شــد غیر مترقبه بود. انصارى قرارداد خود را با ســپاهان 
فسخ کرد تا سپاهان مهاجمى که طى سه فصل گذشته و 
همینطور نیم فصل اول رقابت هاى لیگ برتر موفق به ثبت 

40 گل شده را از دست بدهد.
 انصارى در لیگ شــانزدهم در شــرایطى به تیم فوتبال 
پرسپولیس پیوست و شــاگرد برانکو ایوانکوویچ شد که 9 
گل طى لیگ پانزدهم براى فوالدى هــا ثبت کرده ولى 
نیمکت نشینى در چهار هفته ابتدایى لیگ شانزدهم سبب 
شد تا او خیلى زود به خوزستان بازگردد؛ جایى که او موفق 
شــد آمارى خیره کننده ثبت کند و فقــط دو گل کمتر از 
مهدى طارمى زد که با 18 گل عنوان آقاى گلى مسابقات 

را کسب کرد.

در لیگ هفدهم انصارى با نظر کرانچار، سرمربى کروات 
طالیى پوشان به سپاهان پیوست و در این تیم هم موفق 
شــد علیرغم نتایج نه چندان خوبى که سپاهانى ها کسب 
کردند، 11 بار گلزنى کند که بیشــترین تعــداد در میان 

بازیکنان این تیم بود.
انصارى پس از کنار رفتن کرانچار و آمدن قلعه نویى هم با 
توجه به قرارداد دو ساله اى که با باشگاه اصفهانى داشت، 
در این تیم باقى ماند و طى نیم فصل اول یکى از بازیکنان 
اصلى سپاهان بود که چهار گل هم طى این مدت ثبت کرد.

این آمار یعنى انصارى طى سه و نیم فصل اخیر موفق به 
ثبت 40 گل در لیگ برتر شــده؛ آمارى که هیچ بازیکنى 
به آن در لیگ برتر نرســیده اســت. با این حال باشــگاه 
ســپاهان به هر ترتیبى که بوده اجازه خروج انصارى که 
نیم فصل دیگر با طالیى پوشــان قرارداد داشت را صادر 

کرده و او در نیم فصل دوم با پیراهن تراکتورســازى 
در میادین دیده خواهد شد و این یعنى پایان ساسان در 
اصفهان. موضوعى که شاید در ادامه بابت آن پشیمان 

شوند.
 اما جدایى ساســان انصارى که یکى از بازیکنان ثابت 
سپاهان طى نیم فصل اول مسابقات بود، سبب شده به 
احتمال زیاد قلعه نویى قصد نداشته باشد، على محمدى 
که از بهترین بازیکنان فصل گذشته سپاهان بوده را از 
دست بدهد و این بازیکن که اخیراً خروجش از باشگاه 
محتمل بود، با اتفاقاتى که  رخ داد و جدایى ساســان 
و همچنین مصدومیت محمــد ابراهیمى در اردوى 

ترکیه، در سپاهان باقى خواهد ماند تا حداقل نیم 
فصل دیگر و تا پایان قرارداد در باشــگاه حضور 

داشته باشد.

ربى کروات 
م هم موفق 
نى ها کسب 
داد در میان 

ه نویى هم با
هانى داشت، 
 از بازیکنان 
ت ثبت کرد.
خیر موفق به 
یچ بازیکنى 
ل باشــگاه 
 انصارى که 
شت را صادر

کرده و او در نیم فصل دوم با پیراهن تراکتورســازىى
در میادین دیده خواهد شد و این یعنى پایان ساسان درر

اصفهان. موضوعى که شاید در ادامه بابت آن پشیمان 
شوند.

 اما جدایى ساســان انصارى که یکى از بازیکنان ثابت 
اولمسابقات بود، سبب شده به نیمفصل سپاهان طى
احتمال زیاد قلعه نویى قصد نداشته باشد، على محمدى
که از بهترین بازیکنان فصل گذشته سپاهان بوده را از 
دست بدهد و این بازیکن که اخیراً خروجش از باشگاه 
محتمل بود، با اتفاقاتى که  رخ داد و جدایى ساســان 
و همچنین مصدومیت محمــد ابراهیمى در اردوى 

ترکیه، در سپاهان باقى خواهد ماند تا حداقل نیم 
فصل دیگر و تا پایان قرارداد در باشــگاه حضور

داشته باشد.

پایان ساسانیان در اصفهان!
احمد خلیلى

على رضایى

امارات بدون اغراق میزبانــى بى کفایت و بد اخالق 
در جام ملت هاى آســیا بود. تماشــاگران این کشور 
کوچک حاشــیه خلیج فارس نشــان دادند که حتى 
قدرت درك این مسئله را ندارند که فوتبال و ورزش 
از سیاست جداست! ورزش عرصه اى براى دوستى ها 
و نزدیکى بیشتر ملت هاســت نه میدانى براى انتقام 
جویى و کینه توزى. در دیدار امارات و قطر که ســه 
شنبه شب برگزار شد شاهد زشت ترین رفتار ها از سوى 
تماشــاگران اماراتى بودیم. تماشاگرانى که حتى به 
سرود ملى کشور همسایه شان قطر احترام نگذاشتند.

اماراتى هایى که حتى تاب و تحمل شکست در زمین 
فوتبال را ندارند، زیرا آن را با تریبون هاى سیاســى 
اشــتباه مى گیرند و تصور مى کنند حاال که نتیجه را 
باخته اند باید با پرتاب لنگه کفــش و بطرى از قطر 
انتقام بگیرند! گویى ورزشــگاه را با باغ وحش اشتباه 
گرفته اند. امارات در دیدار با قطر نشان داد که میزبانى 
بى کفایت و بد اخالق براى مهمترین مسابقات فوتبال 

قاره کهن بود.
 خبرگزارى «فارس» با توجه به میزبانى پرحاشــیه 
اماراتى ها در این دوره از رقابت هاى جام ملت هاى 

آسیا نوشته: کاش مســئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و فدراســیون بین المللى فوتبال بیش از گذشته 
به چنین مســائلى حساسیت نشــان بدهند. کاش 
رفتار زشــت تماشــاگران اماراتى امشب(سه شنبه) 
در کمیته انضباطــى AFC در روز هاى آینده مورد 
بررسى قرار بگیرد و امارات را بخاطر این بى اخالقى با 
محرومیت هاى سنگینى در زمینه میزبانى مواجه کنند.
AFC همین روز سه شنبه باشــگاه پرسپولیس را 
به علت اشتیاق زیاد تماشــاگرانش جریمه سنگینى 
کرد و با محرومیت مواجه ســاخت! بــه علت اینکه 
تماشاگران بیشــتر از ظرفیت در ورزشــگاه آزادى 
حضور داشتند اما آیا مسئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آسیا میزبان بى ادب جام ملت ها را هم با محرومیتى 
سنگین مواجه مى کند؟ میزبانى که حتى سکو هاى 
خالى از تماشاگرش در جام ملت ها توى ذوق مى زد! 
آیا دالر هاى نفتى و البى هاى عجیب و غریب اماراتى، 
آنها را از محرومیت فرارى مى دهد یا این مرتبه مردان 
تصمیم ساز AFC دست از سیاسى کارى برمى دارند. 
میزبانى که حتى به بسیارى از تماشاگران قطرى اجازه 
نداد براى دیدن فوتبال به کشورشان بیایند میزبانى 

شایسته نیست. 

 عبدالکاظم طالقانى یکى از اعضاى هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال در مصاحبه اى به امیر قلعه نویى 
طعنه زد و گفت: «تیم ملى بعد از 14 ســال به جمع 
چهار تیم برتر آسیا در رقابت هاى جام ملت هاى فوتبال 
آســیا  راه یافت و معتقدم تنها با یک شکســت نباید 
عقده گشایى کرد. عده اى بخاطر منافع شخصى اکنون 
دم از عقده گشایى مى زنند. واقعًا حرف آقاى دادکان 
درست اســت که عده اى بخاطر منافع شخصى حاال 
در اظهار نظر از هم سبقت مى گیرند. شاید قلعه نویى 

انتظار داشته و دارد که او را سرمربى تیم ملى کنند.»
ساعتى بعد قلعه نویى پاسخ تندى به سخنان  طالقانى 
داد و گفت: «اتفاقاً مشکل فوتبال ما امثال شما هستند، 
چرا که معلوم است ســواد کافى نداشتید تا مصاحبه 
من را دقیق بخوانید. در صفحه  شــخصى ام نوشتم 
که کى روش و تیمش شایســته بهترین ها بودند و در 

مصاحبه هم گفتم که باید از کى روش استفاده بهینه 
مى کردیم اما مشکل مدیریتى امثال شما، فوتبالمان را 

به این روز انداخته است.» 
سرمربى سپاهان در لفافه اتهاماتى را هم به طالقانى 
وارد کرد و گفت:  «آقایى که معلوم نیست در کجاى این 
فوتبال بودى، آیا همسر من با هزینه بیت المال عازم 
برزیل و امارات شد؟ در ضمن مشخص کنید مدرسه 
فوتبال خوزستان با چه رانتى و در اختیار چه کسى قرار 
گرفت. نکته آخر اینکه، مــن مربى تیم ملى بوده ام و 
نیازى ندارم براى رسیدن به این جایگاه از کسى انتقاد 
ناحقى کنم. همانطور که در مصاحبه ام گفتم، کى روش 
مربى بزرگ و رزومه دارى است که زیر دست مدیران 
کارنابلد و بى ســواد مثل شــما بود و همین موضوع 
باعث شد بازدهى درستى براى فوتبال ایران نداشته

 باشد.»

 مدافع راست ذوب آهن مى گوید فصل براى این تیم 
از نیم فصل دوم شروع مى شود.

میالد فخرالدینى در این بــاره گفت: ما تمرین هاى 
خوبى را پشت سر گذاشته ایم و تمام تالشمان 

این است که بدون توجه به نتایج نیم 
فصل و با آمادگى کامل کارمان را 

آغاز کنیم.
او ادامــه داد: حس مى کنیم بازى 
با نســاجى اولین بــازى مان در 
این فصل اســت که مــى خواهیم 
به خوبى امتیاز بگیریــم. مى دانیم 

در این بازى بایــد تمرکز کافى 
داشته باشــیم. نساجى تیم 

خوبى است ولى ما باید 

انگیــزه هاى مــان را نشــان بدهیــم و مجموعه 
ذوب آهن مى خواهد نشان دهد که شرایط نیم فصل 

دوم کامًال متفاوت است.
مدافع ذوب آهن در مورد حضور ذوب آهن در پلى 
آف لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: ما یک 
تک بازى داریم و قطعاً  با تیم کوچکى 
بازى نداریم. اول باید برنده الوحدات 
اردن و الکویــت کویت را شکســت 
بدهیم و اگر پیروز بشــویم به بازى با 

الغرافه فکر مى کنیم.

میزبانى که از فرهنگ بویى نبرده است

چیزى شبیه باغ وحش!

میالد فخرالدینى در این بــاره گفت: ما تمرین هاى 
خوبى را پشتسر گذاشته ایم وتمام تالشمان 

این است که بدون توجه به نتایج نیم 
فصل و با آمادگى کامل کارمان را 

آغاز کنیم.
او ادامــه داد: حس مى کنیم بازى 
اولین بــازى مان در با نســاجى

این فصل اســت که مــى خواهیم 
به خوبى امتیاز بگیریــم. مى دانیم 

در این بازى بایــد تمرکز کافى 
داشته باشــیم. نساجىتیم

خوبى است ولى ما باید

دوم کامًال متفاوت است.
مدافعذوبآهندر موردحضور ذوب آهن درپلى
آف لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: ما یک
تک بازى داریم و قطعاً  با تیم کوچکى
بازى نداریم. اول باید برنده الوحدات
الکویــت کویت را شکســت اردن و
بدهیم و اگر پیروز بشــویم به بازى با

الغرافه فکر مى کنیم.

کارمان در پلى آف سخت است

همسر من با رانت به برزیل رفت؟

 محمد احمدى

توییت هــاى اخیر مدیر روابط عمومــى وزارت ورزش 
دستمایه طنز رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى شده و البته 
در این بین برخى رسانه ها نیز نگاه موشکافانه اى به این 

توییت داشته اند.
اختالف وزارت ورزش و ســرمربى تیم ملى، موضوعى 
غیرعلنى نبود. کارلوس کى روش بارها در مصاحبه هایش 
روى این موضوع تأکید کرد و ناظمى، مدیر روابط عمومى 
وزارت ورزش هم به شــکل مســتقیم و غیرمستقیم، 
کى روش را زیر تیغ انتقاداتش قرار مى داد. پس از شکست 
ایران مقابل ژاپن و خداحافظى تلویحى کى روش، ناظمى 
در توییتى عجیب مژده صف بســتن مربیان بزرگ دنیا 
براى قرارداد با تیم ملى را منتشــر کرد. زیر پســت او، 
هشــتگ نام هایى مثل مورینیو، زیدان و کلینزمن قرار 
داشــت! ناظمى بر خالف انتظار، از حرف هایش عقب 
نشــینى نکرد و بالن و اروه رنار را هم در لیســت صف 
مورد نظرش گذاشت. سایت برنامه تلویزیونى «نود» در 
این باره نوشته: بررسى قیمت این مربیان و رزومه شان، 

توییت هاى ناظمى را به یک اظهار نظر عجیب و شــاید 
خنده دار تبدیل مى کند. از روابط عمومى وزارتى که قرار 

است بلند پایه ترین نهاد ورزشى کشور باشد.
قرارداد کى روش با فدراسیون فوتبال، 1/4 میلیون یورو 
بود. مالیات او را هم فدراسیون فوتبال پرداخت مى کرد. 
این رقم، عددى بود که فدراســیون بــراى پرداختش 
مشکالت زیادى داشت و بعد از افزایش قیمت ارز، دیگر 
نمى توانست به ســرمربى تیم ملى پرداخت کند. حاال 
ناظمى، حرف از صف بستن مربیانى مى زند که حقوقشان، 

حتى ده برابر کى روش است.
مورینیو بدون پرداخت مالیات، از منچســتریونایتد 16 
میلیون یورو دستمزد مى گرفت. یعنى به پول ایران، 224 
میلیارد تومان در ســال. تازه مورینیو عالوه بر این رقم، 
درآمد باالیى از تبلیغات دارد و اگر حاضر شود اروپا را ترك 
کند و به ایران بیاید، این رقم را از دست خواهد داد. درآمد 
ســالیانه مورینیو، مجموعًا به 26 میلیون یورو مى رسد. 
زین الدین زیدان، در آخرین قراردادش سالیانه ده میلیون 
یورو دریافتى داشــت. با توجه به قهرمانى در سه لیگ 

قهرمانان پیاپى، مطمئنًا او از تیم جدیدش رقم بیشترى 
طلب خواهد کرد. اگــر وزارت ورزش بتواند زیدان را به 
ترك اروپا و قراردادى همسطح دریافتى رئال راضى کند، 
باید سالیانه 140 میلیارد تومان به او دستمزد بدهد! حتى 
یورگن کلینزمن، دیگر گزینــه ناظمى که پس از ترك 
تیم ملى آلمان رزومه فوق العاده اى در مربیگرى ندارد 
هم از آمریکا ســالى 2/5 میلیون دالر دریافت مى کرد. 

از کى روش هم گران تر عددى که او را 50 درصد 
جدید ناظمى، پاریسن مى کند. لورن بالن گزینه 

دریافــت غرامــت ژرمــن را بــا 
یورویى ترك کرد. 22 میلیــون 
سال هاى باقیمانده از با توجــه به 
بعید است دستمزد او قرارداد بالن، 

شش تا هشت میلیون هم کمتــر از 
یورو باشد.

منطقى که در توییت هاى تنهــا گزینــه 
اروه رنار، ســرمربى ناظمى آمده، 
در  جام جهانى است. مراکش 

رنار دستمزد کمترى از کى روش دارد. نام او پس از حضور 
در ورزشگاه در زمان برگزارى بازى ایران و ژاپن مطرح 
شد. شــایعه اى که با توجه به قرارداد طوالنى مدتش با 

مراکش، سخت مى تواند عملى شود.
 خبرگزارى «مهر» هم درباره توییت هاى ناظمى نوشته: 
موضع روابــط  عمومى وزارت ورزش درباره جانشــین 
کى روش، تالشى عجیب براى دادن مژده در شب تلخ 
فوتبال ایران بود که بخشى از آن، حاصل عدم تسلط و 
شناخت آنها نسبت به نام هاى بزرگ در فوتبال دنیاست. 
موضوعى که در زمان حساس 
انتخاب ســرمربى جدید 
تیم ملى، مى تواند نگران 

کننده تر از همیشه باشد.

بعد از کنار رفتن لیپى و کى روش به دنبال ناکامى در جام ملت هاى آسیا، نوبت به پایان کار یک مربى بزرگ 
دیگر هم رسید و او کسى نیست جز زاکرونى که تیمش برابر قطر تحقیر شد.

جام ملت هاى آسیا 2019 به میزبانى امارات در حال برگزارى است و به روزهاى پایانى خود نزدیک شده است.
دو تیم ژاپن و قطر توانســتند به فینال این رقابت بزرگ راه پیدا کنند و روز جمعه (فردا) دیدار پایانى را برگزار 

خواهند کرد.
در جام ملت هاى آسیا 2019 مربیان بزرگى حضور داشتند. شــاید بتوان گفت که آنچه این دوره از رقابت ها 
را متمایز کرد، اســم هاى بزرگى بود که روى نیمکت تیم ها بود. از کارلوس کى روش گرفته تا مارچلو لیپى و 

زاکرونى و فربیک و هکتور کوپر و البته اریکسون.
مربیان بزرگ نتوانستند در این رقابت بزرگ، عملکرد خوبى از خود نشان دهند. لیپى بعد از شکست برابر ایران 
از تیم ملى چین خداحافظى کرد. کارلوس کى روش بعد از ســنگین ترین شکست خود برابر ژاپن رفت. حاال 
نوبت به زاکرونى هم رسیده و قرارداد این مربى بزرگ با اماراتى ها به پایان رسید و او هم اعالم کناره گیرى 
کرد و به احتمال خیلى زیاد پیتسى،  سرمربى سرشناس عربســتان هم به همره کاتانیچ باید به این فهرست 

اضافه شوند.
مى توان جام ملت هاى آسیا 2019 را جام ناکامى مربیان بزرگ دانست.

جالب اینکه دو مربى جوان به نام سانچس و مورسایو بودند که توانستند به بزرگان درس دهند و به فینال راه 
پیدا کنند.

سرمربى سایپا در کسب چهارمین قهرمانى در جام 
حذفى ناکام بود تا راه ساده تر براى کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا از دست برود.
على دایى را باید متخصص قهرمانى در جام حذفى 

دانست، مربى که تاکنون دو بار با 
پرسپولیس و یک 
بار با نفت تهران 
عنوان قهرمانى 

در این بازى ها را 

کسب کرده اســت و به خوبى روش موفقیت در 
این جام را بلد اســت و بهتر از هرکسى مى داند 
چقدر از این راه ساده تر مى توان به لیگ قهرمانان 

آسیا رسید.
اما على دایى قربانى شــگفتى ســاز جام حذفى 
شــد، داماش گیالنى که با وجود حضور در لیگ 
2 نتایج فوق العاده اى در جام حذفى کسب کرده 
اســت، با پیروزى برابر ســایپا هم نشان داد که 
مى تواند هر حریفى را در فینال بازى ها شکست 

دهد. اما شــاید ناکامــى على دایى در کســب 
قهرمانى در جام حذفى براى ســایپا بسیار گران 
تمام شــود چراکه در حال حاضر پنج  تیم پدیده، 
تراکتورسازى، پرســپولیس، سپاهان و استقالل 
خود را از ســایر تیم هــا در صدر جــدول جدا 
کرده اند و على دایى کار ســختى براى کســب 
سهمیه آسیایى با این تیم دارد هرچند که فصل 
طوالنى است و هنوز امتیازهاى زیادى باقى مانده

 است.

7 ســال دوام آوردن در جایى که حتى خوشى هم خیلى 
زود مى زند زیر دلمان کار آسانى نیست. هفت سال ماندن 
و بیش از ده ها بار استعفا کردن به هر دلیلى یک رکورد 
جاودانه است. ایستادن و مربیگرى در ورزشگاهى که 
تعدادى از بزرگ ترین تئوریسین هاى دنیا را فرارى 
داده، ورزشــگاهى که به سمت سلطانش بطرى 
آب پرتاب شــد، مربى اخالقش با برف هدف 
قرار گرفت و براى آقاى گل جهان شــعار 
«حیا کن، رها کن» ســر داده شد، شاید 
نشدنى ترین کار دنیاست. ورزشگاهى 
که حتى برانکــو را نیز بى ارج و 

قرب کرد.

اما به رغم تمام این اتفاقات، پیرمرد ماند. ماند و برخالف دهدارى 
و بالژ که قربانى مبارزه با بازیکن ساالرى شدند، شایسته ساالرى 
و نظم را حاکــم کرد. ماند چون وقتى همگــى بدون کریمى و 
جبارى یا عقیلــى و رحمتى فریاد وامصیبتا ســردادیم و گفتیم 
فوتبال ما هیچ شانسى در آســیا ندارد، بدون آنها و خیلى هاى 
دیگر تا آستانه شکست نایب قهرمان جام جهانى پیش رفت. ماند 
تا فوتبالى که تا پیش از او فرمولى براى مهار فراز و نشیب هاى 
عجیبش نداشت را به مدت هفت سال صاحب وحدت تاکتیکى 

کند.
بله قربان گو نشد. هرگز مقابل مدیرانى که محصول البى گرى 
و معادالت سوداگرایانه بودند، سرخم نکرد. تحت هیچ شرایطى 
از عمل به آنچه فکر مى کرد به صالح تیمش اســت ابا نکرد و 

حداقل تا همین اخیراً که گمان مى کرد پس از هفت سال فرصتى 
تاریخى براى ســاختن یک جام فراموش نشدنى پیش رو دارد، 
تسلیم نشــد. حاال ولى با یک عالمه پرسش بى پاسخ با خودش 
کلنجار مى رود، بماند که چه؟ جواب این همه سال بى شکست 

ماندن این بود؟ واقعًا این بود؟
این درســت که خودش نقش زیادى در ساخته شدن این 
جو ملتهب داشت اما ســئوال این است که آیا بى توجه به 
پروسه فوتبال سازى هفت سال گذشته، آیا باید و مى توان 
به همین راحتى و بخاطر یک مســابقه، بر تمام خوبى ها 
هاشور کشید؟ آیا ساختن چنین تیمى مجرمانه است که 
معمار آن امروز سیبل ســخیف ترین و تندترین واژگان 

شود؟ روزگار پساکى روش  آغاز شد. خدا به همه ما رحم کند!

جام ناکامى مربیان بزرگ

حذف متخصص جام حذفى  

روزگار پسا کى روش آغاز شد

خدا به ما رحم کند

به هم نخندیم، به توییت هاى وزارت بخندیم!

دانست، مربى که تاکنون دو بار با 
پرسپولیس و یک 
بار با نفت تهران 
عنوان قهرمانى 
در این بازى ها را

اما على دایىق
شــد، داماش
2 نتایج فوق ال
اســت، با پیرو
مى تواند هر ح

7 ســال دوام آوردند
زود مى زند زیر دلمان ک
و بیش از ده ها بار استع
جاودانه است. ایستاد
تعدادى از بزرگ ت
داده، ورزشــگا
آب پرتاب ش
قرار گرفت
«حیا ک
نشد
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 974202511848243 – 97/10/23 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001274 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى ایران اســماعیلى به شــماره 
شناســنامه 1792 ملى 1286612241 صادره از اصفهان فرزند باقر بر ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 115/50 متر مربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/11 م الف: 347730 میر محمدى - رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان / 10/386
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511846152 – 97/10/19 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى شماره 139760302210001270 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى سید کاظم موسوى زاده 
به شماره شناسنامه 1 ملى 1291805753 صادره از اصفهان فرزند سید مرتضى بر ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 112/71 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1828 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى جابر جنگجوى وطن به 
شماره سند 483220 مورخ 78/2/29 دفتر 85 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/25 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1397/11/11 م الف: 347694 میر محمدى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان / 10/388
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511848369 – 97/10/23 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-راى 139760302210001395 مورخ 1397/10/23 هیات خانم بتول شمســیانى جزه به شماره 
شناسنامه 4741 ملى 0042510201 صادره از تهران فرزند اسداله بر 1751 سهم مشاع از 3266425 
سهم ششدانگ پالك شماره 2190 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/25 تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1397/11/11 م الف: 347799 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان/10/390
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511859115- 97/11/8 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001445 مورخ 1397/10/30 هیات خانم مهین مختارى به شماره شناسنامه 
10 ملى 6339832792 صادره از شهرکرد فرزند محمد بر ششدانگ یک باب خانه به مساحت.  103 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1145 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمدعلى زندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/27 م الف: 364294 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /11/221
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 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 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 139760302023000919 مورخ 97/10/30 خانم حورى فرخ پور به 
شماره شناسنامه 4500 کدملى 1290802440 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 151/20 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2760- اصلى واقع در بخش 3 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/11/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 11/27 /1397 م الف: 363054 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/223
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511858530- 97/11/8 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001495 مورخ 1397/11/08 هیات اقاى جمشید کوزه دانى ردانى به شماره 
شناسنامه 15 ملى 1291793070 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 176/38 مترمربع مفروزى از پالك شماره 673 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى رحیم جگرى کرمانى موضوع سند شماره 
73746 مورخ 39/11/25 دفترخانه 14 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/11 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 27 /1397/11 م الف: 363017 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /11/225
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 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 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 شماره 139760302023000921 مورخ 97/10/30 خانم زهرا طباطبائى پوده به 
شماره شناسنامه 452 کدملى 0045366721 صادره از تهران فرزند على نقى نسبت به دوازده سهم 
مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 21/86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 130 
فرعى از 2033- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف پوران امیر ناصرى 

واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000923 مورخ 97/10/30 آقاى سید حسین طباطبائى 
پوده به شــماره شناســنامه 1271178699 کدملى 1271178699 صادره از اصفهان فرزند ســید 
محمدباقر نسبت به سى سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 21/86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 130 فرعى از 2033- اصلى واقع در بخش 4 

ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف پوران امیر ناصر واگذار گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023000925 مورخ 97/10/30 آقاى سید رضا طباطبائى 
پوده به شماره شناسنامه 2162 کدملى 1291952772 صادره از اصفهان فرزند سید محمدباقر نسبت 
به سى سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
21/86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 130 فرعى از 2033- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
که به صورت عادى از طرف پوران امیر ناصر واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1397/11/11 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/27 م الف:  364541 صفائى- رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/256

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 448/5 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى بهنام جوزى   نجف آبادى  فرزند بهرام   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11 م الف 364853 حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/227
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 566/13  مجزى شده از پالکهاى 566/1و 
565/3 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که بایکدیگر تجمیع شده است طبق پرونده 
ثبتى به نام آقاى ایرج غالمى  فرزند صفر  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ  انتشار: 97/11/11 م الف: 364850 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/228 

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك  شــماره 812/2 واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه محمدى نجف آبادى  فرزند حســین  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11 م الف: 

364838حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/229
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه که 1/5 دانگ آن بااستثناء ثمنیه اعیانى پالك  شماره 866/1 
مجزى شده از 865و866 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
خانم بیگم شکراللهى یانچشمه   فرزند حبیب اله    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11 م الف: 364830حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/11/230
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 905/12 مجزى شده از 905/4 واقع درقطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مریم مهدیان جاجائى  فرزند احمد  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف 

:364825حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/231
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 837/5 مجزى شده از 837  واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى طاهرى فرزند محمد وغیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف:364822حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/232
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 465/3 فرعى از پالك 465 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على رجایى  فرزند مهدى   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف :364820حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/233
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 518/26 مجزى شده از 518 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسداله مهدیه نجف آبادى  فرزند 
یداله وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف :364817حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/234
تحدید حدود اختصاصى

چون تدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک    پالك  شماره 625/6 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ایران قناتیان  نجف آبادى  فرزند کاظم   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف : 364815حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/235
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه   پالك  شــماره 931/29 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس روح اله  نجف آبــادى  فرزند محمود    در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف 

:364814حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/236
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 547/11 فرعى از پالك 547/2   واقع درقطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على سفرى ملک آبادى فرزند 
نعمت اهللا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف : 364808حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/237
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابمغازه و طبقه فوقانى  پالك  شماره 226/5 مجزى شده از 226واقع 
درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمدرضا چترایى  عزیز 
آبادى  فرزند یحیى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت بــه عمل نیامده اینک 

بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 

97/11/11م الف : 364778حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/238
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر  پالك  شماره 1581 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســینعلى جوشیرى  فرزند محمد باقر  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف : 

364760حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/239
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر  پالك  شماره 1582 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســینعلى جوشیرى  فرزند محمد باقر  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف : 

364750حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/240
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرومزروعى  پالك  شماره 1581/1 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســینعلى جوشیرى  فرزند 
محمد باقر  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف :364626حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/241
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر ومزروعى  پالك  شماره 1582/1 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســینعلى جوشیرى  فرزند 
محمد باقر  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف :364739حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/242
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه   پالك  شماره 670/2 مجزى شده از 670واقع درقطعه 5 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعید ظفرمند  فرزند فضل اهللا  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف 

:364749حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/243
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 22/39 مجزى شــده از پالك 22/26 واقع 
درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى مظاهر مختارى قلعه 
سفیدى   فرزند عبداله وشریک  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 

97/11/11 م الف : 364747حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/244
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 580/5 مجزى شده از پالك 580واقع درقطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهراکاظمى نجف آبادى   فرزند 
یداهللا وشریک  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف : 364623حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/245
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 496/4مجزى شده از پالك 496/1 و496/3واقع 
درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام آقاى مجید فرزین   فرزند 
محمدرضا  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف :364622حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/246
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 192/57 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین حاجى صادقیان نجف آبادى (وغیره )  فرزندحسن  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف : 

364855حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/247
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى على عسگر قربانى فر  دادخواســتى به طرفیت  رحیم شالى به خواسته مطالبه  تقدیم که جهت 
رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 1115/97 ثبت گردیده است نظر به اینکه خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 
73  قانون آیین دادرسى مدنى  دادگاهاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیر االنتشار 
درج و از خوانده فوق دعوت  مى گردد که در جلسه رسیدگى روز یک شنبه مورخ 97/12/12 ساعت 3 
جهت رسیدگى حضر شوند واال نسخه  با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 355674/ م الف شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/248
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید محمد میر باقرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمد 
حسین لوالیى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 647/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/12/14 سه شنبه ساعت 2/45 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم  شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 364419/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /11/249
ابالغ رأى

آگهى راى شورا -شــماره پرونده : 97/36ش 4ح – شــماره دادنامه : 596- 97/9/10 درخصوص 
دادخواست  دعوى خواهان ماشااله زائرى فرزندعلى به نشــانى خ فردوسى 9شرقى پ 34واحد3 به 
طرفیت خواندگان 1- عبداهللا آقاى فرودداوودى به نشانى مجهول المکان 2- روح اهللا شمس فرزند راه 
خدا به نشانى شاهین شهر گلدیس خیابان سلمان فرعى 8 شرقى پالك 24طبقه اول به خواسته الزام 
خواندگان به حضوردر یکى ازدفاتر اسنادرسمى به منظورانتقال سندیکدستگاه خودرواتومبیل ازنوع 
سمندبه شــماره 67- 788د35مقوم به 80/000/000میلیون ریال شورابابررسى اوراق ومحتویات 
پرونده وباتوجه به اظهارات خواهان دردادخواســت تقدیمى وپاسخ اســتعالم  واصله ازپلیس راهور 
به شماره  مورخ 97/6/7ومالحظه مبایعه نامه شــماره مورخ 96/6/12که حاکى ازوقوع بیع وانتقال 
خودروى فوق الذکر به خواهان  است واینکه خوانده ردیف اول درجلسه دادرسى شوراحاضرنگردیده 
على رغم ابالغ قانونى ازطریق نشرآگهى درروزنامه دفاعى ازخودبه عمل نیاورده وخوانده ردیف دوم 
درجلسه دادرسى شوراحاضرگردیده ونسبت به دعوى مطروحه ازناحیه خواهان ایرادى به عمل نیاورده 
است لذا شورادعوى خواهان رامحمول برصحت دانسته وبه استنادمواد 10- 219- 220و362قانون 
مدنى ومواد 198و519ق آدم حکم به الزام خوانده به تنظیم وانتقال سندرسمى یک دستگاه خودروى 
سمندسوارى به شــماره انتظامى 67- 788د35به نام خواهان صادرواعالم مى دارد – راى صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابى وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شورا وسپس 
ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى حقوثى شاهین شهر مى باشد ونسبت 
به خوانده ردیف دوم حضورى وظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى 
عمومى حقوقى شاهین شهرمى باشد – م الف 361472 وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /11/252 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 349/97 ش 11ح – شماره دادنامه : 662- 97/10/23 درخصوص 
دادخواســت خواهان آقاى محمدباقرقیطاســى فرزندعلى به نشانى شاهین شــهر خ شهیدشریفى 
کلینیک ساختمانى قیطاسى به طرفیت فهیمه بابائى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000ریال 
بابت 2فقره چک ازبانک ملى به شــماره هــاى 330027- 330028باتوجه بــه محتویات پرونده 
وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه به انضمام کلیه خســارات دادرســى 
تاخیرتادیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلســه رســیدگى مــورخ 97/10/18وخوانده على رغم 
ابالغ واقعى /قانونى درشوراحاضرنگردیده ونظربه اینکه اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت 
ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وى داردونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلى که حکایت 
از پرداخت وجه چک نمایدارائه نگردیده فلذاباتوجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا به شرح صورتجلسه 
مورخ 97/10/18وبااحرازاشــتغال ذمه خوانده واستصحاب بقاى دین ومســتندات به ماده 9قانون 
شــوراهاى حل اختالف مواد310و311و313ازقانون تجارت وتبصــره هاى الحاقى مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد 198- 519-522ازقانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
3/500/000ریال بابت هزینه دادرســى ومبلغ 240/000ریال بابت هزینه الصاق تمبربه دادخواست 
وضمائم آنوخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســیدچک 96/11/20و96/12/15لغایت زمان پرداخت 
براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى که محاســبه آن بااجراى احکام مدنى شوراى حل 
اختالف مى باشد است درحق خواهان صادرواعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف مدت بیست 
روزپس ازابالغ قابل واخواهى وظرف همین مهلت قابــل تجدیدنظرخواهى دردادگاه هاى عمومى 
حقوقى شاهین شهرمیباشد – م الف 361791 وحیدهادى - قاضى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/11/254 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمدطالبى فرزندعلى یار با ستناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود دردفترخانه 
80شاهین شهر  رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 263385الف /95را 
به شماره پالك ثبتى 13994 /  406  وشــماره دفترالکترونیک 139620302035006097واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که ششدانگ پالك مرقوم به موجب سندانتقال شماره 
24817مورخ 96/4/10دفترخانه 226 شاهین شهر  انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام 
نشده  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

361514 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 11/255 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ابراهیم خیرى با وکالت مهدى سواد کوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک 
به طرفیت خوانده مرتضى پاشایى با وکالت مهدى سوادکوهى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1307/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/12/8 هشتم اسفند ماه نود و هفت ســاعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 364629/ م الف شعبه یازدهم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/258
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 22/43 مجزى شده از 22/21 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهره حاجى صادقى  نجف آبادى   
فرزند اسداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف:367155حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/259
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 22/42 مجزى شده از 22/21 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهره حاجى صادقى  نجف آبادى   
فرزند اسداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف:367157حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/260
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 619/16 مجزى شده از 619واقع درقطعه 6 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد رجائى نجف آبادى (وغیره )  
فرزند حیدرعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م 

الف:367161حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/261
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازپالك هاى شماره 328/33و 327/2 مجزى شده از 327 واقع 
درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که تواماتشکیل یکباب خانه رامى دهند طبق پرونده ثبتى 
به نام آقاى عباس زواران حسینى   فرزند محمود  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11 م الف:367163حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد/11/262
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 644/23 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شهین خسروى نجف آبادى فرزند احمد  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ  انتشار: 97/11/11م الف:367182حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/11/263
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 یک متخصص طب سنتى گفت: براى دختر یا پسردار شدن، 
رژیم غذایى خاصى وجود دارد که با استفاده از آنها مى توان به 

خواسته خود رسید.
سارا رضایى با اشاره به اینکه مادرانى که قصد دختردار شدن 
دارند باید غذا هاى حاوى کلسیم و منیزیم استفاده کنند، بیان 
کرد: مواد حاوى کلسیم و منیزیم شامل لبنیات، انواع کلم، 
کشک و ماهى اســت، از این رو توصیه مى شود این گونه 
غذاها را در رژیم غذایى خود بگنجانید. وى با بیان اینکه براى 
دختردار شدن مواد غذایى با پتاسیم باال و متوسط باید از رژیم 
غذایى حذف شود، گفت: کرفس، قارچ، بامیه، گوجه فرنگى، 
سیب زمینى، کدو حلوایى، اسفناج، بادمجان، تربچه، پیاز، 
ریواس، کدو، نخود ســبز، هویج،  آلو، پرتقال، برگه زردآلو، 
خرما، موز، کشمش، سیب و نارنگى از جمله غذا هایى است 

که باید از مصرف آن پرهیز شود. 

این متخصص طب ســنتى ادامه داد: سبزیجات با پتاسیم 
پایین همچون جوانه حبوبات، کاهو، خیار، لوبیا و فلفل سبز 
نیاز به محدودیت مصرف ندارد؛ مصــرف انواع لبنیات به 
خصوص لبنیات کم چرب را افزایــش دهید چرا که چربى 

لبنیات پرچرب با جذب کلسیم تداخل دارد. 
رضایى در ادامه درباره رژیم غذایى مناســب براى پســردار 
شدن، گفت: این رژیم باید از دو ســه ماه قبل از باردارى زیر 
نظر متخصص تغذیه که حاوى مقادیر باالى پتاسیم و سدیم 
و فقیر از کلسیم و منیزیم باشــد، تا زمان مثبت شدن تست 
باردارى رعایت شود. وى یادآورى کرد: از میوه هاى خشک 
با پتاسیم باال همچون انجیر خشک، خرما، برگه زردآلو، آلو 
بخاراى خشک و کشمش استفاده کنید؛ غذا هاى شیرین و 
بدون کافئین همچون عسل، نبات و آبنبات به افزایش تحرك 

اسپرم کمک مى کند و احتمال پسردار شدن را باال مى برد.

برخى سرفه ها نشــان دهنده بیمارى هاى 
ریوى هستند و اغلب مردم سرفه ها را نشان 
دهنده مشکل در ریه خود مى دانند اما برخى 
ســرفه ها خبر از وجــود مشــکل در قلب 

مى دهند.
اگرچه نارسایى قلبى ترسناك و ناخوشایند به نظر 
مى رســد اما به معناى توقف کامل فعالیت قلب 
نیست که به نام ایســت قلبى شناخته مى شود. 
نارسایى قلبى به معناى بروز اختالل در توانایى 
پمپاژ قلب اســت، از این رو، همواره نمى تواند 

همگام با نیازهاى بدن فعال باشد.
افراد مبتال به نارسایى قلبى ممکن است ضعف، 
خســتگى، ناتوانى در انجام ورزش، تنگى نفس 
غیرعادى هنگام ورزش یا دراز کشــیدن، تورم 
در قوزك ها و گاهى اوقات سرفه را تجربه کنند.

به واســطه ناتوانى قلب در پمپاژ مناسب خون، 
خونى که از ریه به قلب باز مى گردد به بازگشت 
به سمت باال تمایل دارد که موجب احتقان ریوى 
مى شود. بر همین اساس است که افراد مبتال به 
نارســایى قلبى اغلب مى گویند که به نارسایى 

احتقانى قلب مبتال هستند.

به واسطه احتقان ریوى، مایع (و حتى مقدار کمى 
خون) مى تواند به کیسه هاى هوایى موجود در 
ریه ها نشت کند. این مایع ریوى از دالیل اصلى 
تجربه تنگى نفس اســت که بین افراد مبتال به 
نارسایى قلبى رایج است. از آنجایى که سرفه یکى 
از روش هاى بدن براى پاکسازى مسیر هوایى و 
مسیرهاى نایژه اى است، در نظر گرفتن این که 
سرفه مى تواند به واســطه احتقان ریوى شکل 

گرفته باشد، منطقى است.

سرفه قلبى
ســرفه اى که به واسطه نارســایى قلبى شکل 
گرفته مى تواند اشکال مختلفى داشته باشد. یک 
سرفه خیس موجب تولید خلط کفدار مى شود که 
به واســطه وجود خون در آن مى تواند صورتى 
رنگ باشد و این شــرایط در نارسایى قلبى شایع 
است. خس خس شدید سینه، دشوارى در تنفس، 
احساس تورم در سینه یا حتى صداى سوت از ریه 

مى توانند با سرفه همراه باشند.
سرفه هاى اینچنینى معموًال نشانه اى از وخیم تر 
شدن شــرایط نارسایى قلبى هســتند و به طور 

معمول با تشدید عالیم نارســایى قلبى همراه 
است.

این عالیم احتماًال شــامل تنگى نفــس، تورم و 
حتى حمــالت تنگــى نفس و ســرفه شــبانه 
مى شــوند. افرادى که با این شکل شدید از سرفه 
قلبى مواجه هستند باید بالفاصله به پزشک مراجعه 

کنند.
سرفه قلبى مى تواند شکلى خفیف تر نیز داشته 
باشد. برخى افراد مبتال به نارسایى قلبى با سرفه 
آزاردهنده، مزمن و خشــک مواجه مى شوند که 
ممکن اســت مقدار کمى خلط کفدار ســفید یا 
صورتى تولید کند. افرادى که این شرایط را تجربه 
مى کنند ممکن است آن را با دالیل دیگر مرتبط 
بدانند و در دریافت کمک پزشکى کوتاهى کنند.

در صورت به تأخیر انداختن مراجعه به پزشــک، 
عالیم نارسایى قلبى احتماًال به طور قابل توجهى 
تشــدید مى شــوند. از این رو، هر فرد مبتال به 
نارسایى قلبى نباید آغاز سرفه را حتى اگر خفیف 
است، نادیده بگیرد. بدون در نظر گرفتن شدت 
سرفه، اگر به نارســایى قلبى مبتال هستید براى 

بررسى دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.

براى داشــتن دندان هایى زیبا و ســالم بایــد مراقب
وعده هــاى غذایى خود باشــیم. زیرا ســالمت دندان 
بســتگى به کیفیت غذا و چگونگى مصــرف آن دارد. 
به عــالوه بعضــى از خوراکــى هاى خــاص از جمله

 خوراکى هاى داراى آنتى اکســیدان و مواد معدنى در 
برابر باکترى و عفونت هاى بدن مقاومت بیشــترى از 
خود نشان مى دهند. با اطمینان مى توان گفت که با عدم 
استفاده از این خوراکى ها، سالمت دندان ها و دهان شما 
تا سنین پیرى (البته اگر مسواك زدن را فراموش نکنید) 

تضمین مى شود.
محققان در یک تحقیق رژیم هاى غذایى 

300 فرد مبتال به ساییدگى شدید 
روکش دندان را مورد بررســى 
قرار دادند. این مطالعه نشان داد 
که مصرف نوشــابه هاى رژیمى 
و یا چــاى میــوه در فاصله میان 
وعده هــاى غذایى خطر فاســد 
شــدن دندان را 11 برابر افزایش 
مى دهــد. چیپس هاى ســرکه و 
نمکى نیز از جملــه خوراکى هایى 
هســتند که حاوى ســطوح باالى 

اسید هستند و مى توانند باعث از بین 

رفتن میناى دندان شوند. دندانپزشکان هشدار مى دهند 
که نوشیدن نوشابه هاى اســیدى مانند چاى میوه و یا 
فشــردن لیمو در آب در فاصله میان وعده هاى غذایى 
یکى از مخرب ترین اثرات را بر میناى دندان دارد. چنین 
عاداتى احتمال پوســیدگى زیاد یا جزیــى دندان را 11 
برابر افزایش مى دهد اما اگر چنین نوشــابه هایى با غذا 
مصرف شوند، این آسیب تقریبًا نصف مى شود. همچنین 
این تحقیق نشــان داد که این 
مشــکل با مصرف تنقالت 

بیشتر افزایش مى یابد.
به گفته محققان، نوشیدنى هایى 
ماننــد آب میوه، شــربت، چاى 
میوه، نوشــیدنى رژیمى، نوشابه 
قندى و آب طعم دار همگى اســیدى 
هســتند و مى توانند باعث ســاییدگى 

دندان و فاسد شدن آن شوند.
آنها افزودند: نوشــیدن مداوم 
و یــا نــگاه داشــتن این

 نوشیدنى ها در دهان قبل 
از قــورت دادن آنها خطر 
فاسد شدن دندان را افزایش

مى دهد. 

پس از آنکه آدامس را قورت دادید چه اتفاقى مى افتد؟!
جویدن آدامس از عاداتى است که بسیارى از افراد دارند، 
با ورود انواع و اقسام طعم ها و مزه هاى آدامس، میزان 
مصرف آن نیز در میان افراد افزایش پیدا کرده است و 
همیشه این هراس وجود دارد که اگر به صورت ناگهان و 
به طور غیر عمدى آدامسى را قورت مى دهیم چه اتفاقى 
در بدنمان رخ مى دهد و در این مورد همواره شــایعاتى 

فراوان مبنى بر ضرر هاى قورت دادن آن وجود دارد.
این موضوع که مى گویند آدامس قورت داده شــده تا 
هفت سال داخل معده باقى خواهد ماند، درست نیست، 
این گفته یک کذب محض اســت البته به این معنا هم 
نیست که هر چقدر دلمان بخواهد چنین کارى را انجام 

دهیم!
آدامس از مواد طبیعــى و مصنوعى (ضمغ آدامس 
یا ِرزین)، نگه دارنده ها، طعم دهنده ها و شــیرین 

کننده ها تشکیل شده اســت و بدن انسان مى تواند 
شــیرین کننده هایى مانند، قند را جذب کند و اگر از 

آدامس هاى قنددار استفاده کنید، مى تواند کالرى بسیار 
زیادى وارد بدن شما کند.

آدامس در معده توسط اسید هیدروکلریک هضم و نابود 
مى شود، اما ماده پالستیکى موجود در آدامس که نوعى 
پلیمر به نام بوتیل اســت به صــورت کامًال مصنوعى 
ساخته شده و دستگاه گوارش بدن انسان قادر به هضم 

آن نیست و توسط روده ها از بدن دفع مى شود.
زمانى که آدامس مى جویم زبــان مولکول هاى بزرگ 
آدامس را توســط آنزیم هاى خود شکســته و تجزیه 
مى کند اما زمانى که به علت تمرکز نداشــتن آدامس 
را قورت مى دهیــد معده نمى تواند الســتیک موجود 
در آدامس را هضــم کند و پس از گذشــت یک یا دو 
روز آدامس مانند هر ماده خوراکى دیگر همان مســیر 
همیشــگى را طى مى کند و از طریق مدفــوع از بدن 

دفع مى شود.
قورت دادن آدامس در بخش هاى داخلى بدن انسدادى 
را به وجود نمى آورد و باعث به هم چسبیدن اندام هاى 
داخلى شما نمى شود اما اگر یک آدامس خیلى بزرگ یا 
چند آدامس کوچک را با هم قورت دهید ممکن اســت 

دستگاه گوارش شما را مسدود کند.

قورت دادن آدامس بیشــتر در مورد کودکان که اندازه 
اندام هاى آنان کوچک تر اســت، صــدق مى کند.  در 
برخى موارد نادر، تکه هاى بزرگ آدامس بلعیده شده با 
یبوست در کودکان همراه شده و باعث انسداد گوارش 

در کودکان مى شود.
آدامس ماننــد خوراکى هایى دیگر ماننــد ماکارونى، 
گوشت و یا دانه هاى آجیل هضم و خارج مى شود با این 

تفاوت که کمى سخت تر جذب خواهد شد.
پزشکان مى گویند آدامس به گونه اى تهیه نشده است 
که قابل خوردن باشد اما در بخش هاى داخلى بدن نیز 
انسدادى را به وجود نمى آورد و باعث به هم چسبیدن 

اندام هاى داخلى شما نخواهد شد.
طبق یافته هــاى دکتر «لیــزا گانجو»، 
متخصــص بیمارى هاى معــده و روده، 
در مرکز پزشــکى «النگون» در شهر 
نیویورك، آدامــس مانند هر ماده 

خوراکــى 

دیگــر همــان 
مسیر همیشگى را طى مى کند 
با این تفاوت که کمى ســخت تر 
جذب مى شــود. وى مى گوید: اگر معده شما 

بتواند مواد غذایى، چون یک استیک سفت را هضم 
کند، مطمئن باشــید که از پس آدامس هم بر 

خواهد آمد.
وى به این نکته هم اشــاره مى کند که 

آدامس به دلیل وجود مواد شیمیایى در 
آن به طور کامل در معده حل نمى شود 
همچنین مواد تشــکیل دهنده آدامس 
توسط روده کوچک جذب کامل نمى شود.

مواد تشکیل دهنده آدامس به غیر از ترکیبات 

اصلى آن شامل شیرین کننده ها، رنگ و طعم دهنده ها 
نیز هست، آنچه قابلیت جذب ندارد همان ترکیبات پایه 
آدامس هستند که به عنوان مثال شامل االستومرزها، 
رزین، چربى، ماده امولسیون و موم است. اینها موادى 
هستند که توسط معده و روده کوچک تجزیه نمى شوند، 
درست همانند سایر ترکیبات مواد غذایى که در بدن به 

خوبى تجزیه و جذب نمى شوند.
گانجو مى گوید: نمى توان زمان مشخصى را براى هضم 

این مواد تخمین زد چرا که تحرك سیستم هضم بدن 
افراد گوناگون با هم تفاوت هایى دارد.

جالب اینجاست که پژوهشــى دیگر که توسط «دیوید 
میلو»، از کلینیک کودکان در اورالندوى فلوریدا انجام 
و نتایج آن به انجمن دانشمندان آمریکا اعالم شده بود 
نشان داد که کولونوســکوپى هاى انجام پذیرفته روى 
معده آشکار مى ســازد که عمر حضور این مواد هرگز 
بیش از یک هفته نیست؛ به این معنا که هر ماده  غذایى 
که بخورید یا ببلعید احتمــاًال در عرض یک هفته دفع 

خواهد شد.

ت دندان ها و دهان شما 
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 خطرجدى براى 
سالمت دندان ها با این خوراکى ها

یک مشاور خانواده گفت: افرادى که از بى نظمى و به 
هم ریختگى روند زندگى خود رنج مى برند، بیش از 

دیگران دچار افت حافظه مى شوند.
مرجان پلویى، کارشناس ارشد روانشناسى عمومى 
و مشــاور خانواده گفت: در دنیاى امروز افراد بیش 
از گذشته دچار اختالل تمرکز مى شوند، زیرا بیشتر 
درگیر مشــکالتى هســتند که بر روان آنها تأثیر 

مى گذارد.
وى افزود: در اولین قدم براى درمان اختالل تمرکز 
باید سالمت روان فرد بررسى شود، زیرا در افرادى که 
دچار افسردگى هستند، اختالل تمرکز و حافظه جزو 
اولین عالیمى است که مشاهده مى شود و کودکان 
بیش فعال نیز که بــراى انجام تکالیف درســى و 
وظایف محوله تمرکز کافــى ندارند، به این اختالل 

مبتال خواهند شد.
این روانپزشــک در رابطه با اختالل تمرکز در افراد 
طبیعى جامعه، گفت: علت اختالل تمرکز در افرادى 
که داراى بهداشــت روانى هســتند، اشتغال ذهنى 
اســت؛ اختاللى که در بحران هاى مقطعى مثبت و 
منفى روزمره ایجاد شــده و با ایجاد حس ناتوانى در 
فرد، پس از اتمام آن دوباره تمرکز فرد به حالت اولیه 

خود باز خواهد گشت.
پلویى درباره درمان این اختالل گفت: براى باال رفتن 
تمرکز باید کار هاى خود را به صورت منظم یادداشت 
بردارى کرد و با اولویت بندى درست و طبق برنامه 
ریزى، در طول روز آنها را انجــام داد. وى افزود: ما 
مى توانیم در کنار برنامه ریزى، با انجام ورزش هایى 
مانند یوگا، مدیتیشن و مطالعه کتاب به صورت مرتب 
و روزانه، به تقویت حافظه و تمرکز خود کمک کرده و 
با داشتن رژیم غذایى مناسب و مصرف خوراك هاى 
مغز مانند گردو و ماهى و... پرهیز از مصرف فســت 

فود ها، کمک کننده این فرایند باشیم.

تقویت حافظه
 با رژی م غذایى مناسب

 فقر ویتامینB12  در زنان و 6 هشدار جدى
توانایى بدن یک زن براى جذب ویتامین B12 به تدریج و با افزایش سن کاهش مى یابد. 

این کمبودها به خصوص در کسانى که از مشکالت گوارشى رنج مى برند و داروهاى اسید معده دریافت مى کنند، گیاه 
خوارانى که گوشت دریافت نمى کنند و... بیشتر به چشم مى خورد.

عالیم جدى کمبود ویتامین B12 که نیاز فورى به توجه پزشکى دارند از این قبیل است:

سرگیجه
حمالت مکرر سرگیجه مى تواند یک سیگنال جدى 
ابتال به کم خونى ناشى از فقر ویتامین B12 باشد. 
احساس لرزش سریع در حالت نشسته از نشانه هاى 
دیگر است. کســانى که فقر ویتامین B12 دارند، 
همچنین هنگام باال آمدن یــا پایین رفتن از پله ها 
دچار سرگیجه مى شــوند که این حالت البته بسیار 

خطرناك است و نیاز به توجه فورى پزشک دارد.

خستگى غیر قابل توضیح
احساس خستگى براى طوالنى مدت حتى اگر فرد 
به میزان کافى خواب دریافت کرده باشد، البته همراه 
با عالیمى که در باال ذکر شد، مى تواند نتیجه کمبود 
ویتامین B12  باشد و این را محققان آکادمى تغذیه 

و رژیم درمانى ایاالت متحده ادعا کرده اند. سوزن سوزن شدن
ایــن حالت بــه خصــوص زمانى که فــرد براى 
طوالنى مدت نشســته باشــد، معمولى است اما 
احســاس بى حســى در سراســر بــدن همراه 
با سوزن سوزن شــدن مى تواند نشانه ابتال به فقر 
ویتامین B12 باشــد. آســیب هاى عصبى ناشى 
از کمبود ویتامین B12 باعث بروز این نشــانه ها 

مى شود.

رنگ پریدگى
عدم تولید کافى ســلول هاى قرمز خــون در افراد 
مبتال به فقر ویتامین B12 منجر به بروز حالت رنگ 

پریدگى مى شود.

فراموشى
فراموشــى مزمن و نامتعارف ممکن اســت نشان 
دهنده یک مسئله عمیق پزشــکى باشد. بسیارى 
از بیماران مبتال به فقــر ویتامین B12 در معرض 
خطر ابتال به زوال عقل و آلزایمر در ســنین باالتر 

هستند. 
یک آزمایش خون ساده مى تواند کمبود ویتامین 
B12  را تشــخیص دهــد و رژیم هــاى مکمل 
مى توانند از ابتال به بیمارى هاى شناختى در این 

افراد جلوگیرى کنند.

ضعف عضالنى
یک نتیجه کمبــود ویتامین B12 این اســت که 
اکســیژن کافى به عضالت نمى رسد و فرد ضعف 

عضالنى نامتعارف را تجربه مى کند.
با توجه به تحقیقات مؤسســات ملى بهداشت جگر 
گوساله غنى از B12  است. گوشت گاو، بوقلمون، 
مرغ، ماهى قزل آال، سرشــار از این ویتامین است. 

تخم مرغ و شیر نیز از دیگر منابع هستند.

رژیم غذایى براى دختردار یا پسردار شدن
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 سرفه هایى که نشان مى دهد قلب شما بیمار است
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اى مردم، شــما در ایــن دنیا، بــه مثابه آمــاج هســتید و مرگ هــا تیرهاى 
خــود را بــه ســوى شــما مــى افکننــد. هــر جرعــه اى کــه مى نوشــید 
آب در گلویتان مى جهد و هر لقمه اى که مى بلعید، گلوگیرتان مى شــود. 
از هیچ نعمتى بهره نمى یابید، مگر آنکه نعمتى دیگر را از دست مى دهید. 
هیچیک از شــما یــک روز عمــر نمى یابــد، مگــر آنکه یــک روز دیگر 

موال على (ع)از عمرش کاسته مى شود. 

احتراماً شهردارى تیران در نظر دارد با استناد به مو افقتنامه شماره 97/100/4326 
مورخ 97/11/09 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به فروش تعدادى از پالك هاى 
مسکونى خود واقع در تیران شهرك بهارستان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم به واحد مالى شهردارى تیران 

مراجعه نمایند.
تحویل اسناد به شهردارى: از زمان چاپ آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

 97/11/27
محل تحویل اسناد: تیران- پارك ادارى- شهردارى تیران- حراست

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/739 مورخه 
97/05/01 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش 2 قطعه زمین به شماره هاى 5 و 
7 تفکیکى از پالك ثبتى 1566 فرعى از 35 اصلى به ترتیب به متراژ 281/30 و 
307/30 مترمربع، واقع در خیابان شهید مفتح براساس قیمت پایه کارشناسى 
شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى 
ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه 

نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده عمومى
مرحله اول- نوبت اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

بیش از 300 عنوان برنامه ورزشی، فرهنگی، اجتماعی 
و شهري با شعار " افتخار به گذشــته؛ امید به آینده" 
از سوي شــهرداري اصفهان ویژه چهلمین سالگرد 
پیروزي انقالب اســالمی، طراحــی و برنامه ریزي 

شده است.  
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري 
اصفهان، این مجموعه رویدادها صبح روز پنجشنبه 
11 بهمن ماه(امروز) با برگزاري آیین آغاز به کار رسمی 
ویژه برنامه هاي ستاد گرامیداشت دهه فجر از مقابل 
ساختمان مرکزي شهرداري اصفهان، با حضور مدیران 
شهري و خانواده شــهدا و با برافراشتن پرچم مقدس 

جمهوري اسالمی ایران، آغاز می شود. 
300 رویــداد شــهرداري اصفهان ویــژه چهلمین 
ســالگرد پیروزي انقالب اسالمی، شــامل برگزاري 
برنامه هاي مناطق 15 گانه شهر اصفهان با عنوان " 
چهلستون امید"، جشن مدارس با عنوان " بهار آزادي"، 
برنامه هاي گردشگري شهري با عنوان " گذر انقالب"، 
برنامه هاي عرصه محور و میدانی سطح شهر با عنوان 
" چهل میدان"، و ...  برگزار می شــود. توجه به توزیع 
عادالنه برنامه هــا در تمامی مناطق شــهر از نکات 
ویژه اي اســت که در اجرا و طراحی این برنامه ها مد 
نظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به تقارن این 
ایام با ایام فاطمیه، ویژه برنامه هایی متناســب با این 
ایام پیش بینی شــده و حفظ حرمت این ایام در این 

برنامه ها مورد تأکید است.   

شهر به استقبال دهه فجر می رود
در حوزه فضاسازي شــهري، المان هاي ویژه این ایام با 
عنوان "چهلستون انقالب" در مناطق 15 گانه شهرداري 
اصفهان نصب می شــود. در این طرح اقشــار مختلف 
مردم، کنار هم ایســتاده اند و یادآور این است که مردم، 
ســتون هاي اصلی انقالب هســتند. همچنین دیواره 
پازلى با ابعاد 12 متر در 75 متر در ضلع شرقى ساختمان 
ارگ جهان نما نصب مى شود و نمایانگر عکس هاي حال 

و هواي انقالب و پرچم ایران در پس زمینه است. 
مجموعه فرهنگى مذهبى تخــت فوالد اصفهان نیز به 
مناسبت دهه فجر ویژه برنامه هاي  "شنیدنی هاي ناگفته" 

و نمایشگاه "پالك 57" را برگزار می کند.  
افتتاح رسمی پروژه مشارکتی ســینما بهمن در منطقه 
15 (خوراســگان) با هدف توســعه متوازن امکانات و 
زیرساخت هاي فرهنگی در تمامی مناطق شهر، از دیگر 

برنامه هاي این ایام است.  

مانور بزرگ تاکسیرانی اصفهان
شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه نیز از 12 تا 
22 بهمن ماه و به مدت 10 روز در 10 نقطه پرتردد شهر 
از جمله پایانه ها، ایســتگاه ها و میدان هاى اصلى شهر 
با اســتقرار میز خدمت قصد دارد مشــکالت، انتقادها و 
پیشنهادهاي شهروندان را دریافت کرده و به 40 پیشنهاد 
و موضوع برتر جوایزى اهدا کند. رونمایى از نقشه جدید 
خطوط اتوبوســرانى اصفهان نیز از دیگر طرح هاى این 

شرکت در ایام دهه فجر است.  
مانور بزرگ تاکســیرانی اصفهان نیــز 12 بهمن ماه و 
همزمان با آغاز دهه فجر و سالروز بازگشت امام خمینی به 
میهن، ساعت 9 صبح با حضور بیش از یک هزار تاکسی از 
روبروي گلستان شهدا برگزار می شود. همچنین سازمان 
تاکسیرانی در این ایام، بســته حمایتی ویژه خود براي 
حدود 7500 راننده تاکســی داراي تاکسیمتر را عرضه 

خواهد کرد. 
عطرافشانی و غبار روبی گلستان شهدا همراه با مسابقه دو 
امدادي نیروهاي آتش نشانی از پل بزرگمهر تا گلستان 
شهدا، رونمایی از تجهیزات جدید آتش نشانی اصفهان 
و افتتاح ســاختمان آموزش و پژوهش نیز از برنامه هاي 
ســازمان آتش نشانی شــهرداري اصفهان به مناسبت 

این ایام است. 
همچنین بخش هاي مختلف شهرداري اصفهان با حضور 
در نمایشــگاه بزرگ دهه فجر در محل نمایشگاه بین 
المللی اصفهان واقع در پل شهرستان در قالب غرفه اي به 
متراژ یکصد مترمربع، به ارایه خدمات و برنامه هاي خود 
به شهروندان می پردازند. از جمله برنامه هاي این غرفه، 
برگزاري نمایشــگاه عکس پرچم با نمایش 40 عکس 
راه یافته به این نمایشــگاه و با محوریت پرچم سه رنگ 
جمهوري اسالمی ایران است. در این نمایشگاه، آثاري از 
عکاسان استان هاي اصفهان، همدان، بوشهر و هرمزگان 
به نمایش در می آید که محوریت همه آن ها پرچم مقدس 

جمهوري اسالمی ایران است.   

«دانشــگاه آزاد اســالمى یکى از ملموس ترین ثمرات 
و دستاوردهاى انقالب اســالمى در حوزه هاى علمى، 
پژوهشى، سیاسى و... است که امروز بیش از سه دهه از 

تأسیس و راه اندازى آن در کشور مى گذرد.»
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى در جمع 
خبرنگاران این مطلب را عنوان کرد و گفت: وجود 430 
واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسالمى در کشور، این دانشگاه 
را به بزرگ ترین مجتمع آموزش عالى حضورى در جهان 
تبدیل کرده، که سهم اســتان اصفهان از این واحدها و 
مراکز دانشگاه آزاد اسالمى وجود 28 واحد و مرکز فعال 
اســت که 16 درصد خدمات دانشگاهى کشور را به خود 
اختصاص داده و ما همواره در اســتان اصفهان، میزبان 

دانشجویان سطح کشور هستیم. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان با بیان اینکه 
این دانشگاه، در بین 16 واحد ویژه و برتر دانشگاه هاى آزاد 
اسالمى قرار دارد با قدردانى از همه کسانى که از گذشته 
تا امروز براى پیشبرد اهداف این دانشگاه تالش کردند، 
گفت: دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان در دى ماه سال 
جارى و در ششمین جشــنواره فرهیختگان در بین 430 
واحد دانشگاه آزاد اســالمى در زمره پنج واحد برتر قرار 
گرفت. آذین گفت: دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

داراى 211 رشته تحصیلى بوده که از این میزان 85 رشته 
دکترا، 78 رشته کارشناسى ارشد و 48 رشته کارشناسى 
است و در حال حاضر 19 هزار دانشجو مشغول به تحصیل 
در این دانشگاه هستند. این در حالى است که 2377 نفر 
از دانشجویان دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان در 
رشته هاى مختلف دکترا مشــغول به تحصیل هستند 
و در حوزه پزشکى نیز رشــته دندانپزشکى دانشگاه آزاد 
اســالمى  واحد اصفهان در کشور برند به حساب مى آید. 
البته در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 362 کارمند و 
337 عضو هیئت علمى در ارائه خدمات نقش دارند و طى 
32 سال گذشته، دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان در 

رشته هاى مختلف 70 هزار فارغ التحصیل داشته است.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان اظهار کرد: 
دانشــگاه ها باید محل رجوع مسئوالن کشور براى حل 
مشکالت باشند و این دانشگاه، در این زمینه که مطالبه 
هم هست، کنشگر فعال اســت و در اجراى پروژه بزرگ 
جهانى «تثبیت ریزگردها» حرف اول را مى زند و این از 

افتخارات ماست.
آذین با تشــریح اجراى پروژه تثبیــت ریزگردها گفت: 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان در سجزى که در 
معرض تندباد است و ســرعت باد 80 کیلومتر بر ساعت 
اســت بر روى 600 هکتار اراضى «مالچ رسى» پاشاند 
که در میزان جذب بسیار مؤثر بود و این امر نشان مى دهد 

دانشگاه آزاد اسالمى به مسائل کشــور توجه دارد و این 
پروژه ملى مى تواند به دولــت هم کمک کند. همچنین 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان در حوزه کاالهاى 
استراتژیک کشاورزى هم حرف اول را در تولید «بذرهاى 
هیبرید» مى زند. آذین از صدور مجوز اولین مرکز رشــد 
گیاهان دارویى کشــور براى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان خبر داد و عنوان کرد: با تالش گسترده پنج ساله 
ما براى اولین بار در کشور، مجوز اولین مرکز رشد گیاهان 

دارویى را از وزارت بهداشت گرفتیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان محل اصلى 
درآمد دانشگاه را وصول شهریه از دانشجویان اعالم کرد 
ولى گفت: براى رفاه دانشــجویان امسال ما قراردادى را 
براى دانشجویان تحصیالت تکمیلى با بانک هاى مهر 
ایران و رسالت منعقد کرده ایم که بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تا 20 میلیون تومان و قرض الحسنه رسالت تا 30 
میلیون تومان بر اساس شرایط تسهیالت به دانشجویان 

پرداخت مى کنند.
کامران صفرى رئیس مرکز رشد گیاهان دارویى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد اصفهان نیز در خصوص اولین مرکز 
رشد گیاهان دارویى در این دانشــگاه گفت: مرکز رشد 
گیاهان دارویى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان در 
سال 88 راه اندازى و در سال 94 موفق به دریافت موافقت 
اصولى از دانشگاه و وزارت بهداشت شد و در حقیقت اولین 
موافقت قطعى در بین مراکز رشــد کشــور به مجموعه 
مرکز رشد گیاهان دارویى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 

اصفهان رسید.
معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان هم با بیان اینکه 5 درصد شهریه دانشجویان این 
دانشگاه در سال جارى به پژوهش اختصاص دارد، گفت: 
در دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان، هفت شرکت 
دانش بنیان داریم. مجید طغیانى افزود: براى اولین بار اول 
تا سوم اسفند ماه سال جارى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان استارتاپ برگزار خواهد شد که صد نفر ایده هاى 
مربوط به گردشــگرى را در آن ارائه خواهند کرد  که این 

مى تواند به گردشگرى استان کمک کند.

برگزاري 300 برنامه به مناسبت دهه فجر در اصفهان دانشگاه آزاد اصفهان در زمره 5 دانشگاه برتر کشور

ساسان اکبرزاده


