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خواص دمنوش سماق براى کاهش وزنعفو و تخفیف مجازات 5100 نفر از زندانیان در اصفهان میترا حجار نوروز 98 «پریناز» مى شودزنگ خطر مالى بیخ گوش «ایران ایر»! الزورا براى به اصفهان آمدن پول الزمه! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر دارویى را 
چه زمانى از روز 

مصرف کنیم؟

برخورد با 332 سایت شرط بندى در اصفهان
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صنعتی سازي در اصفهان 
از بین رفته است

نمى شود کشور را دست 
ده بیست نفر داد

خرید سکه با خودپرداز 
امکانپذیر شد ارشاد سیاسى یا سیاست ارشادى؟

مصرف قرص ها در زمان مناسب روز مى تواند 
تفاوت زیادى در میزان کارایى آنها داشته 

باشد.یک لیوان آب پرتقال
و یک معده خالى، بهترین شرایط 

را براى دریافت مکمل آهن...

معموًال به ســال انتخابــات که مى رســیم، تحرك 
اداره کل ارشــاد اصفهان در مکاتبه با مطبوعات زیاد

 مى شــود. فرقى نمى کند چه کسى مدیر کل باشد یا 
دوران کدام خط و جناح بر کشور سپرى مى شود. آنچه 
روال مى شود متن بخشنامه هایى است که از طریق 
فاکس و پســت و ایمیل گرفته تا تمــاس و پیامک و 

تلگرام و سروش ابالغ مى شوند. 
بدنه این اداره، کار خودش را خوب بلد اســت. هدف 
چیست؟ عیان نیست! ولى اداره اى که از ابتداى سال تا 
انتهایش، حتى یک خبر از فالن عملکرد خود مخابره 
نکرده، چنان به تالطم مى افتد که گویى تمام دنیاست 
و همین یک اداره و همین چند نشــریه سرمازده پا به 

احتضار!
ســال دیگر هم انتخاباتى است از نوع مجلس شوراى 
اســالمى و زمزمه هایى که به راه افتاده تا این گردونه 
به صورت استانى بچرخد. شــاید همین بهانه خوبى 

باشد تا چند روز مانده به ســال انتخابات، موج تالش
 فرهنگى نشــینان حاشــیه زاینده رود خشــکیده را 

خروشان کند.
ورود فرهنگ به سیاست یا دخالت سیاست در فرهنگ؟ 
کدام شایسته است؟ جاى بحث دارد. ولى آنچه عیان 

شده، حاصلى است زیان بار براى فرداى این دیار. 
قاعدتــًا حمایــت پیــدا و پنهــان امــروز از برخى

 نورچشمى هاى رسانه اى براى تأثیرگذارى بر فرداى 
شــهرها، نباید بده بستان بدى باشــد و هدف پیکان

 این بار، ارتباط شهردارى ها با مطبوعات است. 
شــاید رگ حیاتى مطبوعات که از باریکه آب پروژه 
شــهردارى ها سرچشــمه مى گیرد، براى اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهــان ابزار 
ایده آلى باشد تا بلکه با تســخیر آن، عمق نفوذ خود را 
تا کنج کوچه پس کوچه هاى هنوز خاکى مانده برخى 

بالد جلو ببرد. 
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زاینده رود در نوروز زنده بماندزاینده رود در نوروز زنده بماند
درخواست معاون رئیس جمهور از وزیر نیرو؛درخواست معاون رئیس جمهور از وزیر نیرو؛
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 عملیات ویژه کارشناسان پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان

هوتن شکیبا با 
«فوق لیسانسه ها»
 بر مى گردد

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره حضور این تیم در برخى ها نگران نباشند
انتهاى جدول رده بندى و اینکه برخى  اوضاع ذوب آهن را 
وخیم مى دانند، تصریح کرد: ما به بازیکنان و منصوریان 
ایمان داریم. تیم ما هنوز دو بازى نســبت به سایر تیم ها 
کمتر انجام داده و اینکه یکسرى جو سازى مى کنند که 
ذوب آهن در بحران قرار گرفته، اینطور نیست و این حرف 
افراد غیر متخصص اســت. مطمئن باشید ذوب آهن در 

لیگ سِر پا خواهد شد و  ...
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ادامه در صفحه 2

در صفحه 5 بخوانید

آشفتگى جامعه 
به دلیل تضعیف 
نقش مدیریت زنان
 در خانواده است 

بین بازیگران ایرانى هیچکس صداى من را ندارد
رضا رویگرى:
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى

ایرج ناظمى

ى آنها داشته 

یط

یبهوتنشکیبهوتن شکیب ن هوتنشکو
ی«««فوق لیسانسه ه ههوق ان قل ««فوقلیسانسههف
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با تولید و ورود دستگاه خودپرداز فروش سکه طال به کشور 
و استقرار دســتگاه هاى VTM با قابلیت خرید سکه طال 
در بانک ها، امکان خرید انواع سکه براى مردم فراهم شد. 
دســتگاه هاى خودپرداز با امکان فروش انواع ســکه طال 
و شــمش در کشــورهایى همچون چین، امارت متحده 
عربى، انگلیس و برخى کشــورهاى اروپایى رشــد بسیار 
زیادى داشته و حاال این دســتگاه ها وارد کشور شده اند. به 
اعتقاد کارشناسان، با توجه به فروش الکترونیک از طریق 
دستگاه هاى خودپرداز طال، میزان معامالت و هویت خریدار 
شفاف بوده و راهکارى براى جلوگیرى از فروش سکه تقلبى 

به مردم است.

شــهره میرصانع، مدیر تحقیقات و توســعه شرکت پویا 
درباره دستگاه زرپرداز گفت: این دستگاه به منوى فارسى 
و انگلیسى مجهز است و چهار نوع سکه را با قیمت لحظه اى 
به فروش مى  رساند که در حال حاضر صرفًا دو نوع سکه از 
جمله سکه بهار آزادى و سکه یک گرمى بانک مرکزى را 

با قیمت لحظه اى مصوب و رسمى به فروش مى رساند.
میرصانع خاطرنشــان کرد: کاربر پس از انتخاب نوع سکه 
و تأ یید نوع ســکه، کارت بانکى را وارد کارتخوان دستگاه 
مى کند و با وارد کردن رمز کارت بانکى، مبلغ سکه از کارت 
بانکى برداشت مى شود و به کاربر رسید و پاکت سکه تحویل 

داده مى شود.

حجت االسالم و المســلمین حســن روحانى در جمع 
مدیران بانک مرکزى با اشــاره به لوایحFATF گفت: 
ما مى خواهیم تحوالت پولى و سیســتمى را ببینیم و با 
بانک هاى دنیا ارتباط مالى برقــرار کنیم تا بتوانیم نفت 
بفروشیم و واردات داشته باشیم. با چمدان که نمى توانیم 
تجارت کنیم. بانک ها باید فعال شوند. اگر رابطه ما با گروه 
اقدام مالى قطع شــود، فعالیت بانکى ما در سطح دنیا با 
مشکل مواجه مى شود. درست نیست که گفته مى شود 
اگر لوایح باقیمانده تصویب شود هم هیچ تأثیرى ندارد. 
ذره اى براى دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهاى 
دنیا در گروه مالى شرکت کرده اند. یعنى هیچ کدامشان 

عقل و تدبیر ندارند. نمى شود کشور را دست ده بیست نفر 
داد و گفت که هر تصمیمى گرفتنــد ما تابع آنیم. نخیر، 
ملت ایران صاحب این کشور اســت. حتمًا ملت، بانک 
مرکزى و بانک هاى ما حرف مى زنند. تا مشکلى پیش 
مى آید مى گویند مدیریت دولت. آیا مدیریت دولت مشکل 
ایجاد کرده است؟ چرا امروز فردا مى کنید؟ تصمیم گیر 
در کشور، یا دولت اســت یا مجلس یا رهبرى، رهبرى 
چندین بار به من گفته اند با این لوایح چهارگانه مخالفتى 
ندارند. دولت هم که الیحه  را داده، مجلس آن را تصویب
 کرده است. پس چه کســى مخالف است؟ مى خواهید 

چه کار کنید؟

خرید سکه با خودپرداز 
امکانپذیر شد

نمى شود کشور را دست 
ده بیست نفر داد

چرا از استعفاى ظریف 
حرفى نزد؟

 ایلنا| در حالى که اعالم اســتعفاى محمدجواد 
ظریف جامعه و فعاالن سیاسى کشور را در شوك فروبرده 
است حسن روحانى در سخنرانى خود در بانک مرکزى 
بدون اشاره به اســتعفاى یکى از وزراى مهم کابینه خود 
تنها از وى و وزیر نفت و همچنین رئیس بانک مرکزى 
تقدیر کرد. در این میان برخى معتقدند قرار است در محافل 
خصوصى تر روحانى موضوع استعفاى ظریف را پیگیرى 
کند و فعًال ترجیح مى دهد در سخنرانى عمومى صحبتى 

در این باره نداشته باشد.

ظریف، شاخص ها را 
ساقط کرد!

شاخص کل بورس دیروز سه شنبه تا ساعت   ایرنا|
11 صبح در واکنش به خبر استعفاى محمدجواد ظریف، 
حدود 2000 واحد ســقوط کرد. بازار بورس از نخستین 
دقیقه هاى آغاز معامالت تحت تأثیر خبر استعفاى وزیر 
امور خارجه قرار داشــت؛ به طورى که کار خود را با افت 
حدود 1300 پله اى شروع کرد و به تدریج به شدت افت 

شاخص افزوده شد. 

خوشحالیم ظریف رفت
 نامه نیوز| روح ا... حسینیان، نماینده مجالس 
هشــتم و نهم باور دارد که ظریف آرزوى دیرین آمریکا 
یعنی مذاکره با ایران را محقــق کرد و در زمین آنها بازي 
کرد. او مى گوید: این استعفا باید پیش از اینها رخ می داد زیرا 
سیاست  خارجه دولت ضررهاي زیادي به ایران زد. تردید 
نکنید که آمریکایی ها بیش از همه از این استعفا ناراحتند 
زیرا ظریف تنها کسی بود که توانست آرزوي دیرینه آمریکا 
یعنی مذاکره با ایران را محقق کند اما برخالف آمریکایی ما 

از استعفاي ظریف خوشحالیم.

بحران گرسنگى در ونزوئال
  بهار | مقامات ونزوئال مى گویند درباره دزدیده 
شدن حیوانات از باغ  وحشى در غرب شهر زولیا که احتماًال 
ربوده شده اند تا به عنوان غذا مصرف شوند تحقیق خواهند 
کرد. پلیس ونزوئال گفته است طى این رخداد، دو گراز نژاد 
آمریکایى در آخر هفته گذشته از باغ وحش شهر زولیا در 
نزدیکى مرز کلمبیا ربوده شده اند. «لوئیس مورالز»، یکى از 
مقامات پلیس این کشور، گفته است: تلقى ما این است که 

این جانوران به قصد خورده شدن دزدیده شده اند.

مشکل، تن پرورى است
  فارس| حسن رحیم پورازغدى، عضو شوراى 
عالى انقالب فرهنگى با بیان اینکه مشــکالت اصلى 
اقتصاد کشور به دلیل تحریم نیست گفت: مشکل اصلى 
اقتصاد کشور در فرومایگى، تن پرورى و ناکارآمدى ها در 
داخل است البته تحریم نیز یک توطئه است ولى مشکل 

توطئه پذیرى است. 

غرب دنبال علم 
براى عیش و نوش است

 خبرگزارى حوزه|  آیت ا... سبحانى از مراجع 
تقلید گفت: علمى که در اسالم مطرح است باعث افزایش 
و کمال ایمان مى شود. غرب به دنبال علم است ولى براى 
عیش و نوش و جهالت. اما علم در اسالم علمى است که 
براى بشر سودآور است. کســانى که بمب اتم مى سازند 
جهل بشــر را افزایش داده اند چون جهت تخریبى دارد. 
علمى که باعث جهل و تخریب شــود، در اسالم مطرود 

است. 

سرمایه گذارى 114 تاجر افغان 
در چابهار

معاون وزیــر حمل و نقل افغانســتان   فارس|
در حاشــیه همایش بین المللى توســعه بندر چابهار در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنــون 114 تاجر افغانى 
حدود 60 میلیــون دالر در بندر چابهار ســرمایه گذارى

 کرده اند .

خبرخوان
سلبریتى ها چقدر مى گیرند 

به تلویزیون بروند؟
عظیمــى،  بهــرام   کافه سینما| 
کارگردان سینما که سابقه  اجرا در صدا و سیما 
را هم دارد نوشته اســت: فعًال تهیه کننده ها به

 آدم هــاى خیلى خیلى خاص مثًال پنج ســکه 
مى دهند. االن حدود رقم هدیــه براى برنامه 
اواسط سال براى بازیگر ها هشت میلیون و براى 
پایان سال 15 میلیون است و ورزشکارها کمتر 
مى گیرند یا بهتر بگویم به آنها کمتر مى دهند. 
البته پنج شــش بازیگر خاص هستند که براى 

برنامه عید حدود 30 میلیون  مى گیرند.

نوشیدنى خاص نخور!
 پانا| کادر فنى باشــگاه استقالل براى 
رساندن پاتوسى و ایسما دو بازیکن خارجى خود 
به فرم ایده آل ممنوعیتى سخت را براى آنها در 
نظر گرفته اند. ایسما و پاتوسى که در زمستان به 
استقالل اضافه شــدند، هنوز شرایط ایده آلى از 
نظر بدنى ندارند و به نظر مى رسد باشگاه هم با 
اطالع از این موضوع خواهان تغییر رژیم غذایى 
آنها شده است. پاتوسى و ایسما عالقه خاصى 
به نوشــابه دارند و روزانه چند قوطى نوشــابه
 مى نوشند. شفر و همکارانش از مسئوالن هتل 
المپیک، میزبان پاتوسى و ایسما، خواسته اند به 

این دو خارجى استقالل نوشابه تحویل ندهند.

204 دانش آموز 
مسموم شدند

رئیس دانشکده علوم   جام جم آنالین|
پزشکى اسفراین گفت: تعداد دانش آموزانى که 
روز دوشنبه در چهار دبیرستان شبانه روزى این 
شهرستان دچار مســمومیت غذایى شده بودند 
به 204 نفر رسید. اســحاق ایلدرآبادى با بیان 
اینکه همه دانش آموزان دچار مسمومیت غذایى 
وضعیت مطلوبى دارند گفت: در حال حاضر تنها 
یک نفر از دانش آموزان به علت سابقه بیمارى 
قلبى تحت درمان است و علت مسمومیت نیز 

شام شب پیش از آن اعالم شده است.

از هند شکر مى خریم
 رویداد24| پنج منبــع آگاه خبر دادند 
که تاجران هندى محموله هاى شکر خام خود 
را براى تحویل در ماه مارس و آوریل، به ایران 
ارســال خواهند کرد. این اولین فروش شکر به 
ایران در پنج ســال اخیر است و در شرایطى که 
ایران تحت تحریم هاى آمریکا، به دنبال امنیت 
غذایى است، انجام مى شود. ایران براى استفاده 
از روپیه هایى که از فروش نفت به هند، سومین 
مصرف کننده بزرگ نفت جهان، به دست آورده، 

به خرید شکر از این کشور رو آورده است.

نیمى از صندوق ها 
واگذار مى شود

قائــم مقــام معاونت توســعه   میزان|
مشــارکت هاى مردمى گفــت: 6/5 میلیون 
صندوق صدقه داریم که تا پایان سال آینده 50 
درصد از آنها به مردم واگذار مى شود. یعنى مراکز 
نیکوکارى مؤسسات خیریه شورا هاى زکات و... 
است. ابوالقاسم رستگار در ادامه افزود: براى این 
طرح سه سال کار کارشناسى انجام شده است. 
این صندوق ها به کســانى واگذار مى شود که 
امتحان شده است و روى حساب این افراد کمیته 

کنترل کامل دارد.

نتیجه نابودى جنگل هاست
مدیرعامل انجمن سبز چیا مى گوید:   ایرنا|
جنگل هاى زاگرس زمانــى تأمین کننده بیش 
از 40 درصــد آب ایران بــود و معضل کنونى 
آب که امروز در مناطق مرکزى ایران شــاهد 
آن هستیم به  دلیل نابودى این منابع ارزشمند 

است.

...ادامه از صفحه اول
همین چند وقت پیش بود که در مکاتبه اى خواستار 
میزان توزیع و معرفى نمایندگان عرضه مطبوعات 

در شهرهاى مختلف شده بودند. 
خنده دار بــود. اداره اى که باید توســعه فرهنگ و 
رسانه در پهنه یک استان را رصد نموده و براى آن 

برنامه ریزى کند، دست به دامان دیگران شده بود!
اگر در گذشته به دنبال محاسبه میزان گستره نفوذ 
نشریات در سطح شهرها بودند، حاال به دنبال کنترل 
ارتباطات مدیریت شهرها هستند تا به لطف قوانینى 
که بوده اند و تا کنون هرگز اجرا نشــده اند، وجود 
خود را به رخ کشیده و هرگز پاســخ ندهند که چرا 
امسال؟ چرا در گذشته نه؟ چرا در شهرستان ها؟ چرا 

در اصفهان نه؟ 
اداره ارشــاد که سیاســى شود، سیاســت ارشادى 
خودش را از یاد مى برد و همین مى شــود که شده 

است. ســینماى اصفهان از «قلب شهر» به حاشیه 
مى رود. تئاتر رؤیا شده و موسیقى به تلفیقى از دود 
و نور و سوت و کف مى رسد. شعر و داستان، خاطره

 مى شوند و مطبوعات، خط پایان را آغاز مى کنند.
ســاختارى که هر اتاق آن، چند نفر مدیر کل دارد، 
چنان در کار خود خبره اســت که مدیر کل رسمى 
خود را به انزوا بکشــاند و به لطــف امضاهایى که
 «از طرف» او و ذیل نامه ها ثبت مى شــوند، چنان 

کند که مى خواهد.
قبول ندارید؟ بروید و تعداد نامه هایى که در این یکى 
دو هفته اخیر از سوى اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان 
در حوزه مطبوعات ارســال شــده اند را بشمارید و 
تعداد آن را با میزان نامه هاى یکسال اخیر مقایسه 
کنید. آمار سخن مى گویند و شــما را به این یقین 
مى رسانند که آن کس که مى گوید سیاسى نیست، 

خود سیاسى ترین فرد است.

صحبت هــاى فرزنــد عبــده، مالک ســال هاى دور 
پرســپولیس در دوران پهلوى حاشــیه هاى جنجالى 
ایجاد کرده است. فرزند ارشد على عبده، مالک باشگاه 
پرسپولیس در دوره پهلوى روز دوشــنبه مصاحبه اى 
با روزنامه «پیــروزى» انجام داد که از لحظه انتشــار

 عکس جلد این روزنامه با حاشــیه هاى فراوانى همراه 
بوده است.

پیش از رســیدن روزنامه روى دکه هــاى مطبوعاتى، 
انتشــار تصویر صفحه نخســت این روزنامه نخستین 
حواشى را رقم زد. کاربران فضاى مجازى به این گمان 
که فرزند على عبده در خارج از کشور حضور دارد پرچم 
کوچکى که در عکس یک روزنامه وجود داشت را پرچم 
قدیمى ایران و منقش به شیر و خورشید تصور کردند. 
اتفاقى که به ســرعت جنجال برانگیز شــد تا روزنامه
 «پیروزى» در اطالعیه اى به خطاى دید در این عکس 

اشاره کند.

روزنامه «پیروزى» در توضیح حواشــى ایجاد شــده 
با انتشــار این عکس نوشــت: «در پس زمینه تصویر 
مصاحبه ســاالر عبده پرچمى از ایران دیده مى شــود 
که براى برخى دوستان در شبکه هاى اجتماعى شبهه 
ایجاد کرده کــه آیا با پرچم شــیر و خورشــید مواجه 
شده اند و یک روزنامه رسمى کشــور اشتباه و خطاى 
جبران ناپذیرى مرتکب شــده اســت؟ بــراى اینکه 
نگرانى ایــن دوســتان را برطرف کرده باشــیم روى 
تصویر زوم کردیم تا تصویر را بهتر ببینند. اول، این که 
شما را به اشــتباه انداخته گل هاى گلدان مقابل پرچم 
بوده و موجب اشتباه شده است. دوم، این گفتگو در کافه 
امجدیه در میدان هفت تیر تهران انجام شــده است نه 
آریزوناى آمریکا. پس طبیعى است که پرچم با آرم ا...  
در کافه گذاشته باشند نه شیر و خورشید. براى اطمینان 
مى توانید به هفت تیــر بروید و داخل کافــه را دوباره 

بازرسى کنید.»

«بزرگ بودن بدهى انباشــته همــا» و «نزدیک بودن 
موعد بازپرداخت اقســاط هواپیماهاى خریدارى شده 
توسط ایران ایر» دو عبارتى است که مى تواند زنگ خطر 
مالى را براى شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 

به صدا درآورد.
به تازگى فرزانه شرفبافى، مدیرعامل شرکت هواپیمایى 
جمهورى اســالمى ایران بدهى انباشته «هما» را عدد 
بزرگى اعالم کرد و به صراحــت از نزدیک بودن زمان 

بازپرداخت اقساط هواپیماهاى خریدارى شده خبر داد.
نکته قابل تأمل اینکه شــرفبافى در پاســخ به سئوالى 
درباره میزان زیان انباشــته «ایران ایر» تأکید کرد که 
نمى توان رقم زیان انباشته شده این شرکت هواپیمایى را 
اعالم کند، هرچند قرار بر این است که با افزایش سرمایه 
دولت در «ایران ایر» بخشى از زیان هاى انباشته شده با 

مطالبات تهاتر شود.
اخیراً محمد اســالمى، وزیر راه و شهرســازى نیز در 
مورد بدهى هاى انباشــته «هما» صحبت و اعالم کرد 
که شرکت هواپیمایى «ایران ایر» زیان ده نیست بلکه 

زیان انباشــته دارد که با انجام حسابرسى مطالبات آن 
تعیین شــده و قرار اســت با تهاتر این مطالبات از این 
ناوگان ملى بیش از پیش حمایت شود تا «ایران ایر» به 
عنوان ناوگان ملى با اصالح ساختارهاى مالى، حقوقى

 و نوســازى ناوگان بتواند با شــرکت هاى همتراز خود 
رقابت کند.

اما نکته حائز اهمیت میزان بدهى انباشــته «ایران ایر» 
و نیز میزان مطالبات آن از دولت اســت، دو عددى که 
مسئوالن از اعالم آن ســر باز مى زنند و همین موضوع 

نگرانى ها را در این رابطه دو  چندان مى کند!

یکى از ســئواالت آزمون دکتراى ســال 1398 
رشــته مرمت و احیاى بناهاى تاریخى در 3 اسفند 
ماه 1397 بــه گذر آقانجفــى اصفهان اختصاص 

داشت.
طرح مســئله اى که کمتر از دو ماه از مطرح شدن 
مجدد آن در محافل علمى این رشته مى گذرد، نشان 

مى دهد که طراحان سئوال آزمون که قطعاً از اساتید 
رده باالى این رشته هســتند، در کنار تمام مباحث 
علمى، براى مسائل روز هم اهمیت ویژه اى قائلند و 
از متقاضیان ورود به عرصه هاى علمى هم مشارکت 
و اطالع از مســائل روز مرتبط با رشــته مرمت را 

انتظار دارند.

پویش مردمى «نه به گذرآقانجفى» نیز از طراحان 
سئوال آزمون دکترا تشکر و قدردانى کرده و نوشته 
است: با طرح این ســئ وال، تنور مطالبه مردمى و 
علمى براى توقف کامل این پروژه و پروژه هاى 
مشــابه خیابان کشــى در بافت هاى تاریخى را 

همچنان داغ نگه مى دارند.

یک منبع مطلــع در وزارت امور خارجه با اشــاره به 
استعفاى محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه از سمت 
خود گفت: «علت استعفاى ایشان، ناهماهنگى داخلى 
در نهاد ریاست جمهورى و عدم اطالع رسانى درباره 
حضور در دیدار با بشار اسد، رئیس جمهورى سوریه از 

سوى مسئوالن ارشد این نهاد بوده است.»
وى با بیان اینکه آقاى ظریف به علت روحیه حساسى 
که دارند گاهى تصمیمات دفعى مى گیرند و با همان 
شخصیتى که از ایشان سراغ داریم گاهى از تصمیمات 
احساسى خود هم ناراحت مى شوند، تأکید کرد: «در 
این مورد، طبق اطالع اینجانب، به احتمال زیاد ایشان 

به دولت برمى گردد.»
این منبع آگاه که خواســت هویتش اعالم نشــود، 

همچنین افزود: «طى ماه هاى گذشته، اختالفاتى در 
برخى مسائل و تصمیمات، بین آقاى دکتر ظریف و 
آقاى روحانى پیش آمد که این اختالف نظرها گاه به 
جلسات هیئت دولت هم کشیده مى شد که در ماجراى 
اخیر، دلگیرى ایشان از عملکرد رئیس جمهور به اوج 

رسید و باعث این تصمیم دفعى شد.»

رئیس ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى؛ بازگشایى دریچه هاى ســد زاینده رود را 
درخواســت کرد، که مى تواند در آســتانه سال جدید و 
نوروز موجب رونق گردشــگرى، ایجاد شادابى و شور 
و نشاط اجتماعى نزد مسافران و به ویژه مردم اصفهان 

شود.
در نامه على اصغر مونســان، معــاون رئیس جمهورى 
و رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو آمده 
اســت: «شــهر زیبا و تاریخى اصفهان یکى از مقاصد 
مهم گردشگرى کشور اســت که هر ساله تعداد زیادى 
از گردشــگران داخلى و خارجى با اشــتیاق فراوان از 
جاذبه هاى ارزشــمند این شــهر کهن بازدید مى کنند 
و زاینــده رود به عنوان شــاهرگ حیــات اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى از جایگاه ویژه اى در اذهان عمومى 
برخوردار بوده و کانون جاذبه هاى گردشــگرى است. 
رودخانه اى که ســال ها طــراوت و شــادابى را براى 
مردم بــه ارمغان آورده طــى خشکســالى هاى اخیر 
بــا تبعات منفــى قابــل مالحظــه اى همــراه بوده 
به طورى که با تأیید متخصصان و کارشناسان ذیربط، 
اســتمرار آن در درازمدت و عدم جریــان آب رودخانه 
و کاهش تراکم خاك بســتر منطقه، تأثیرات ســوء و 
تهدیــدى جدى براى ســاختار و اســتحکام تمام آثار 
تاریخى شــهر اعم از ابنیه، بافت ها و آثار ثبت جهانى 
که متأثر از جریان «مادى» هاست؛ به ویژه در سالمت 
سازه اى پل هاى تاریخى مسیر رودخانه داشته است. از 
آنجا که این عناصر تاریخى و فرهنگى همواره کانونى 
براى جذب گردشگران داخلى و خارجى و فرصتى براى 

سپرى شدن اوقات خوش براى مسافران و گردشگران 
بوده است، بازگشایى دریچه هاى سد زاینده رود مى تواند 
در آستانه ســال  جدید و نوروز موجب رونق گردشگرى 

و ایجاد شادابى و شور و نشــاط اجتماعى نزد مسافران 
و به ویژه مردم عزیز اصفهان شــود. با عنایت به اینکه 
در راستاى تجدید حیات زاینده رود اقدامات ارزشمندى 

صورت گرفته، خواهشمند است دســتور فرمایند روند 
بازگشایى دریچه هاى ســد زاینده رود تا 10 فروردین 

1398 تداوم یابد.»

درخواست معاون رئیس جمهور از وزیر نیرو؛

زاینده رود در نوروز زنده بماند

زنگ خطر مالى بیخ گوش «ایران ایر»!ارشاد سیاسى یا سیاست ارشادى؟

جنجال «پرسپولیس» و پرچم «شیر و خورشید» 

اختصاص سئوال کنکور دکترا به گذرى که نقش جهان را تهدید مى کند

ظریف چرا استعفا کرد؟ 
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افتتاح 2 ایستگاه آتش نشانى 
تا پایان سال  

محسن گالبى، مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شـهردارى اصفهان گفـت: تا افـق 1400 تعداد 
ایسـتگاه هاى آتش نشـانى که اکنون 24 عدد است به 
48 ایستگاه مى رسد و در همین زمینه، تا پایان سال دو 

ایستگاه آتش نشانى افتتاح خواهد شد.

مطالعه حریم و بستر 
رودخانه هاى کاشان انجام شد

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهـان گفت: مطالعـات حریم و بسـتر 600 کیلومتر 
از رودخانـه هـاى موجود در شهرسـتان کاشـان انجام 

شده است.

آغاز ثبت نام چهل و دومین 
دوره مسابقات قرآن کریم 

ثبت نام چهل و دومین دوره مسـابقات قـرآن کریم در 
استان اصفهان آغاز شد.مدیر اداره امور قرآنى اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: ثبت نام این 
دوره از مسـابقات در بخش هاى حفظ، قرائـت، آواها و 
نغمات دینى و قرآنى ویژه بزرگسـاالن  در اسـتان آغاز 
شـده اسـت. یحیى قاسـمى افزود: عالقه مندان براى 
شرکت  در رشـته هاى حفظ پنج جزء، ده جزء ، 20جزء، 
حفظ کل، حفـظ و معارف موضوعى، احادیث و تفسـیر 
قرآن کریم مى توانند بـا مراجعه به سـامانه الکتریکى

 www.quranIran.ir  در این دوره  ثبت نام کنند.

ثبت 3 رویداد فرهنگى کاشان 
در فهرست میراث فرهنگى 

3 رویداد فرهنگى - مذهبى کاشان در فهرست میراث 
فرهنگى ناملموس کشور به ثبت رسید.

عباس تـراب زاده،  مسـئول ثبـت پرونده هـاى میراث 
معنوى اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشان گفت: ثبت آداب و رسـوم پخت سمنوى نذرى 
مشـکات، آیین باران خواهى چشـمه آب دراز روستاى 
آزران 86 و مهارت پخت شـیره انگور کامو در فهرست 

میراث فرهنگى ناملموس کشور به ثبت رسیده اند.

انتصاب رابط دفتر مرکزى در 
گزینش دانشگاه آزاد لنجان 

در حکمـى از سـوى مدیرکل دفتـر مرکـزى گزینش 
دانشگاه آزاد اسالمى، محسـن فتاحیان به سمت رابط 
دفتر مرکزى در گزینش دانشـگاه آزاد لنجان منصوب 

شد.

3 دانشجو از اصفهان در بین 
برترین هاى کشورى

3 دانشجو از دانشگاه هاى علوم پزشکى و هنر اصفهان 
در جمع دانشجویان نمونه و برتر کشـور در سال 1397 
قرار گرفتند. از بین 45 دانشجوى نمونه کشورى، «وحید 
منصورى» و «حجت شیخ بردسیرى» از دانشگاه علوم 
پزشـکى اصفهان و «عاطفه شـکفته» از دانشگاه هنر 
اصفهان انتخاب شـده اند.  وحید منصورى دانشـجوى 
رشته پزشکى مقطع تخصصى، حجت شیخ بردسیرى 
دانشجوى رشته سـالمت در بالیا و فوریت ها و عاطفه 
شکفته دانشجوى مقطع دکتراى رشته مرمت آثار است.

از فردا؛  برپایى نمایشگاه 
مد و لباس در اصفهان

نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس  طى روزهاى 
نهم تا یازدهم اسفندماه امسال با رویکرد توسعه و ارائه 
فرصت هـاى خالقانـه در اصفهـان برپا مى شـود. این 
نمایشـگاه که در فضایى بـه مسـاحت 2500 مترمربع 
در محل دائمى نمایشگاه هاى استان در پل شهرستان 
برگزار مى شود، به ارائه توانایى ها و پتانسیل هاى طراحان 
و فعاالن حوزه مد و لباس مى پردازد تا هر چه بیشتر هنر 

خود را در معرض بازدید عالقه مندان قرار دهند.

خبر

سراى هشت بهشت اصفهان در اختیار کسب و کار هاى 
فرهنگى و هنرى قرار مى گیرد.

معاون امــور فرهنگى و رســانه اى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى اســتان اصفهان گفت: سراى هشت 
بهشت در خیابان چهارباغ عباســى اصفهان به عنوان 
اولین گــذر فرهنــگ و هنر شــهر اصفهان، بــا ارائه 
تســهیالت کم بهره به افــراد واجد شــرایط، انتخاب 

شده است.
اصغر مختارى بــا بیان اینکه افراد واجد شــرایط براى 
اســتفاده از تســهیالت کم بهره به بانک هاى عامل 
معرفى مى شــوند گفت: فراخوان عمومى طرح کسب 

و کار فرهنگــى و هنرى در روزنامه اصفهــان زیبا اول 
اسفند به چاپ رسیده و مهلت ارائه درخواست تا 8 اسفند 

(امروز) است.
وى بــا بیان اینکــه ســراى قزلباش(واقع در ســراى 
هشــت بهشــت) براى اجراى این طرح انتخاب شده 
اســت، گفت: در این طــرح، فعالیت هــاى فرهنگى 
در زمینــه هــاى محصــوالت فرهنگــى و هنرى، 
تماشــاخانه، نگارخانه، تئاتــر، مد و لبــاس، موزه ها، 
خدمات دیجیتالــى، کافه هاى اینترنتى و ســایر اقالم 
تولیــدى در زمینه فرهنــگ و هنر پیش بینى شــده

است.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره به 
مشکالت کشاورزان این استان گفت: اگر دولت مى تواند 
براى این کشاورزان آب تأمین کند، در غیر این صورت 
پول سهم آبه اى که به صنعت فروخته شده پرداخت شود 

تا زندگى این مردم تأمین شود.
حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى درباره مشکالت 
کشاورزان استان اصفهان به ویژه کشاورزان شهرستان 
فالورجــان اظهار کــرد: زندگى مردم ایــن منطقه به 
کشاورزى بستگى دارد اما دولت ســهم آبه و حقابه آنها 
را فروخته و باید براى آنها فکرى کرد. وى در پاســخ به 
این ســئوال که دولت چه اقدامى براى حل مشکل آب 

کشــاورزان انجام داده اســت، گفت: تصمیم کارگشا و 
راهگشایى را تاکنون براى کشاورزان ندیده ایم، دولت در 
بسته حمایتى که قرار است به مردم بخاطر جبران کاهش 
ارزش پول ملى و تورم کمرشکن بدهد نیز کشاورزان را 

ندیده است.
وى خاطرنشــان کرد: در بحث حقابه تصمیماتى گرفته 
شــده بود از جمله اینکه صندوقى نیز در استان اصفهان 
تأسیس شد که صنایع به خصوص صنایع آب بر پول آب 
را به قیمت تمام شــده پرداخت کنند، مبالغى نیز به این 
صندوق آمده اما بخشى از آن را به عنوان خسارت داده اند 

که به عقیده من از صدقه نیز بدتر بوده است.

دولت بهاى حقابه فروخته 
شده به صنعت را پرداخت کند

تخصیص سراى هشت بهشت 
به کسب و کارهاى فرهنگى 

شــهردار طالخونچه بابیــان اینکه کیفیت نان شــهر 
طالخونچه یکى از بهترین هاست، گفت: گندم تولیدشده 
براى استفاده از این نان ها، به روش سنتى تهیه و تولید 

مى شود. 
محمد اطیابى اظهار کرد: نانوایى هاى ســطح شــهر 
طالخونچه کیفیت را فداى کّمیــت نکرده و هنوز بعد از 
گذشت ســال ها، نان باکیفیت به مردم ارائه مى کنند.

وى افزود: در شــهردارى بر اســاس کیفیتى که از نان 
شاهد هســتیم، ایده معرفى آن را به سایر شهرستان ها 
و استان هاى کشــور مطرح کردیم. اطیابى بابیان اینکه 
معرفى نان طالخونچه به شــهرهاى دیگر باعث ایجاد 
اشتغال مى شود، گفت: جشنواره «نان خوش طعم» یکى 
از راه هاى معرفى نان طالخونچه به سایر شهرها بوده که با 

همکارى ادارات شهرستان در سال 97 آغاز شد.

محققان دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان موفق به تولید 
آفتکش زیستى 100در صد طبیعى شدند.

حسین مختارى کرچگانى، فناور دانشگاه آزاد اسالمى 
اصفهان با اشاره به محتویات تشکیل دهنده آفتکش 
زیســتى تولید شــده، گفت:  آفتکش زیستى برنداس 
محصولــى کامًال طبیعى اســت که حــاوى عصاره 
گیاهان دارویى به همراه روغن هــاى گیاهى و آفات 
مکنده در درختان میوه،  گیاهــان گلخانه اى، گیاهان 
زینتى، مزارع، فضاى سبز شهرها و گیاهان آپارتمانى 

به عنــوان کنترل کننده آفــات مورد اســتفاده قرار 
مى گیرد.

وى ادامه داد: این آفتکش زیســتى براى از بین بردن 
حشراتى همچون پشه سفید و شته ها بسیار مؤثر است. 
وى دربــاره ویژگى هــاى این آفتکش گفــت: ماده 
برنداس عالوه بر شستشــوى شــاخ و برگ گیاهان 
و ضدعفونى کردن ســطح خارجى گیــاه، در بافت 
سطحى برگ نفوذ مى کند و از ماندگارى مناسبى نیز 

برخوردار است. 

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از شناســایى و برخورد با 332 
وبسایت شرط بندى در عملیات ویژه کارشناسان این 

پلیس خبر داد. 
مصطفى مرتضــوى اظهارکرد: با توجــه به مجرمانه 
بودن ماهیت سایت هاى شرط بندى و قمار آنالین که 
با وسوسه کاربران، ســرمایه هاى آنان را جذب کرده و 
باعث متضرر شدن آنها مى شوند، در همین راستا پلیس 
فتا برخورد با اینگونه سایت ها را در دستور کار خود قرار 

داده است. وى افزود: در همین رابطه کارشناسان پلیس 
فتاى اســتان اصفهان، پس از یک مــاه پایش و رصد 
فضاى مجازى موفق شدند طى یک عملیات ویژه، 332 
وبسایت شرط بندى را شناسایى کنند و با گردانندگان آنها 

برخورد قانونى انجام دهند.
مرتضوى تصریح کرد: در این عملیات تمام درگاه هاى 
پرداخت الکترونیکى و حساب هاى متعلق به گردانندگان 
سایت هاى مذکور مسدود شد و تعداد 52 فرد متخلف نیز 

دستگیر و تحویل مراجع قضائى  شدند. 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى کاشان گفت: 40 
خدمت تخصصى و فوق تخصصى در کلینیک ویژه این 

دانشگاه به شهروندان ارائه مى شود.
محمد حاجى جعفرى اظهار کرد: ارتقاى خدمات قابل ارائه 
به صورت سرپایى به بیماران، هدف کلى کلینیک ویژه 
است و بیمارستان ها براى ارائه خدمات بسترى تعریف 
شده اند. وى افزود: نداشــتن فضاى مناسب و ضرورت 
ارتقاى خدمات، باعث شد که کلینیک هاى ویژه در مراکز 
درمانى تحت پوشش دانشگاه شــامل بیمارستان هاى 

نقوى، متینى، شهید بهشتى و سیدالشهدا(ع) راه اندازى 
شود. حاجى جعفرى تصریح کرد: یکى از بسته هاى طرح 
تحول نظام سالمت، ارتقاى خدمات ویزیت است که ارائه 
خدمات با کیفیت و استاندارد به صورت سرپایى به بیماران 
ارائه مى شود و در همه دانشگاه ها با توجه به جمعیت تحت 

پوشش در حال اجراست.
وى گفت: درمانگاه هاى مســتقر در  بیمارستان ها مانند 
سابق وظایف خود را انجام مى دهند و بقیه خدمات مورد 

نیاز بیماران به کلینیک ها انتقال مى یابند.

شهردار نایین از ممنوعیت عرضه ماهى قرمز در حاشیه 
معابر عمومى این شهرســتان خبرداد. اردشیر عسکرى 
گفت: با توجه به نزدیکى ایام نوروز و پرتردد بودن معابر، 
همچنین جنب و جوش مردم براى خریدهاى نوروزى، 

از عرضه هر گونه ماهى تزیینى در این شــهر جلوگیرى 
مى شــود. وى در خصوص جانمایى عرضه ماهى قرمز 
افزود: قرار است نمایشــگاه فروش گل و عرضه ماهى 

تزیینى در نزدیکى آب انبار معصوم خانى ایجاد شود.

معاون اشــتغال کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهــان گفت:نمایشــگاه و فروشــگاه محصوالت 
طرح هاى اشــتغال و خودکفایى مددجویــان کمیته 
امداد اصفهان از 12 تا 19 اســفندماه در محل باغ موزه 

چهلستون برگزار مى شود.
بهــرام ســوادکوهى افزود: نمایشــگاه و فروشــگاه 
محصوالت طرح هاى اشتغال و خودکفایى مددجویان 

تحت حمایت ایــن نهادبا نام «در مســیر توانمندى» 
با همــکارى اداره کل میراث فرهنگــى از دوازدهم تا 
نوزدهم اســفندماه در محل باغ موزه چهلستون برگزار 

مى شود.
وى تعداد طرح هاى اشتغال حاضر در این رویداد را 60 
طرح از سراسر اســتان اعالم کرد و افزود: همشهریان 
مى توانند از ساعت 9 تا 19 از این نمایشگاه دیدار کنند.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان از آزادى 5108  
نفر از زندانیان مشــمول عفو و یا تخفیف مجازات خبر

 داد.
احمد خســروى وفا اظهار کرد: در پــى اعطاى عفو به 
زندانیان واجد شرایط با موافقت مقام معظم رهبرى، تعداد 
2555 نفر از زندانى هاى استان آزاد شدند که از این تعداد، 

361 نفر بعد از تقلیل مجازات، با استفاده از مرخصى پایان 
حبس آزاد شدند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان افزود: تعداد 2553 
نفر نیز مشمول تخفیف یا تقلیل مجازات شده اند که در 
مجموع 5108 نفر از زندانیان زندان هاى استان از شرایط 

عفو یاد شده بهره مند شدند.

عضو کمیســیون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: در آینده قصد داریم تشکل هاى 
صادراتــى صنفــى را رونــق دهیــم و بــه تفکــرات 

شرکت هاى مدیریت صادرات بهاى بیشترى دهیم.
مجید کرباســچى با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتى به 
اقتصاد مردم محور اشاره دارد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتى 
در ســه بخش اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانى 

قابل تفکیک است.
وى افزود: در اتاق بازرگانى حجم زیادى از تولید ناخالصى 
ملى وجود دارد که موجــب درآمدزایى در حوزه اصناف 
مى شــود.وى با بیان اینکه مبحث صــادرات در اتاق 

اصناف جایگاه ضعیفى دارد، تأکیــد کرد: در دوره آینده 
اتاق قصد داریم تشــکل هاى صادراتى صنفى را رونق 

دهیم.
■■■

مسئول کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانى اصفهان نیز با بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم کشــور در حوزه ساختمان است، 
افزود: متأسفانه شهرداري ها در حوزه ساختمان به نوعی 
سنگ اندازي می کنند، به همین منظور پیشنهاد ایجاد 
کمیته اي مشترك بین شهرداري، نمایندگان اتاق و... در 
شوراي گفتگوي بخش خصوصی و دولت مطرح شد، چرا 

که ارائه تسهیالت براي حوزه گردشگري در حوزه هتل 
سازي الزامی است.

مهدى هراتیان فر با تأکید بر اینکه ساختمان سازي در 
استان مغفول مانده است، گفت: امروز معضالت ما بسیار 
زیاد و بزرگ است و علت فرار سرمایه گذاران، فشار شدید 

شهرداري هاست. 
وى افزود: سرمایه گذاران اصفهانی متأسفانه می گویند 
دیگر قادر به ادامه کار نیستند و اکنون صنعتی سازي در 
اصفهان از بین رفته و به دنبال ساخت و سازهاي کوچک 
هســتند در حالی که ساخت و ســازهاى کوچک بسیار 

زمانبر و پرهزینه تر از کارهاي بزرگ است.

مسئول کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى :

سرمایه گذاران اصفهانی می گویند دیگر قادر به ادامه کار نیستند

صنعتی سازي در اصفهان 
از بین رفته است

برگزارى جشنواره نان در طالخونچه  

تولید آفتکش هاى زیستى در دانشگاه آزاد اصفهان

برخورد با 332 سایت شرط بندى در اصفهان

ارائه40 خدمت تخصصى و فوق تخصصى در 
کلینیک ویژه کاشان 

ممنوعیت عرضه ماهى قرمز در معابر عمومى نایین

نمایشگاه خودکفایى مددجویان کمیته امداد 
در چهلستون

عفو و تخفیف مجازات 5100 نفر از زندانیان 
در اصفهان 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد؛ 

از 12  تا19 اسفندماه؛

 
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهى استان اصفهان 
صبح روز گذشــته همزمان با میالد فرخنده حضرت 
فاطمه زهرا(س) در آیین اختتامیه جشنواره مسابقات 
قرآن و عترت مدارس علمیه خواهران استان اصفهان 
در توضیح چند اصول و شــاخصه از ســیره حضرت 
زهرا(س) گفت: نخستین شــاخصه، مقام جهاد این 
شخصیت است و کســى مجاهد تلقى مى شود که از 
تمام ظرفیت خود براى رســیدن به هدفش استفاده 

کند.
حجت االسالم مهدى نیلى پور با بیان اینکه حضرت 
زهرا(س) براى رسیدن به اهدافشــان با تمام وجود 
تالش مى کردند و قصــورى انجام نمى دادند افزود: 
ایشان در دفاع از والیت، در عبادت خداوند، در تربیت 
فرزندان، در شوهردارى و... همواره تمام ظرفیت خود 

را به میدان مى آوردند.
وى مدیریت خانــواده را دومین شــاخصه حضرت 
زهرا(س) دانســت و بیــان کرد: زن بایــد تربیت و 
مدیریت نظامات خانواده را عهده دار باشد، آشفتگى 
موجود در جامعه به دلیل ضعیف شــدن و ایفا نشدن 
نقش مهم مدیریت خانواده توسط زنان و مادران است.
حجت االســالم نیلى پور ساده زیســتى  را از  دیگر 
شاخص هاى ســیره حضرت زهرا(س) عنوان کرد و 
افزود: امروز این امر باید بیش از پیش فرهنگســازى 
شود چون در سایه این فرهنگ برکات زیادى وجود 

دارد.
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهى استان اصفهان  با 
بیان اینکه امروزه کماالت خواهران طلبه اگر بیشتر 
از برادران طلبه نباشــد کمتر نیســت، تصریح کرد: 

باید با یک ســازماندهى مؤثــر از ظرفیت خواهران 
طلبه در عرصه تربیتى بهره ببریــم و قطعًا مى دانیم 
که 60 نفر از یــاران خاص امام عصر(عــج) از زنان 

هستند.
■■■

مدیر حــوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان نیز در 
اختتامیه جشنواره مســابقات قرآن و عترت مدارس 
علمیه خواهران استان اصفهان با بیان اینکه حضرت 
صدیقه زهرا(س) شخصیتى است که هنوز ناشناخته 
مانده است گفت: آشنا شدن با فرهنگ فاطمى و ترویج 
آن در جامعه، فلسفه ایجاد حوزه هاى علمیه خواهران 
است و سطوح متعدد تحصیلى طلبه خواهرى که رنگ 

و بوى فاطمى نگیرد، ارزشى ندارد.
حجت االسالم غالمرضا بهرامى در همین راستا ادامه 
داد: زمانى حوزه، حوزه اصیل شده و یک مبلغ اثرگذار 
مى شود که با فرهنگ فاطمى عجین شده باشد و فقط 

اکتفا به مدرك نکند.

وى با بیان اینکه تکامل و رشــد جزو الینفک آیات 
قرآن اســت که در صورت رجوع و مطالعه آن محقق 
مى شــود، افزود: قرآن یک نور مطلق است که از آن 
باید بیش از پیش بهره ببریم و بدانیم که این زاویه باید 
در حوزه هاى علمیه پررنگ شود، علوم حوزوى بدون 

ارتباط با علم الهى مؤثر نیست.
گفتنى است مســابقات قرآن و عترت مدارس علمیه 
خواهران اســتان اصفهان در دو مرحله مدرسه اى و 
استانى برگزار شد که مرحله مدرسه اى این مسابقات 
با شرکت 540 بانوى طلبه از یکم الى 13 دى ماه سال 
جارى در مدارس علمیه خواهران استان برگزار شد و 
مرحله نهایى این مسابقات با حضور 118 نفر راهیافته 

به مرحله استانى 10 بهمن ماه برگزار شد.
آیین اختتامیه این مســابقات همراه بــا تقدیر از 30 
برگزیده مرحله نهایى این مســابقات روز سه شنبه 
همزمان با میالد فرخنده حضرت فاطمه(س) برگزار 

شد.

آشفتگى جامعه به دلیل تضعیف نقش مدیریت زنان در خانواده است 
محیا حمزه
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بهنوش بختیــارى از رقابت در جشــنواره 
تلویزیونى جام جم انصــراف داد و از اینکه 

براى سومین بار نامزد شده است تشکر کرد.
بهنوش بختیارى با انتشار تصویرى از خود در 
اینستاگرام، درباره نامزدى اش در پنجمین 
جشــنواره تلویزیونى جام جم نوشت: «من 
یکبار تندیس بهترین بازیگــر زن رو براى 
"محله گل و بلبل" دریافت کردم، دوباره هم 
کاندیدا شــدم و جزو برندگان فینالیست هم 
هستم... ولى چون هرکدوم از مصاحبه هاى 
ما بخاطر این داستان منجر مى شود به شلوغ 
کارى و حاشــیه چینى پیج هاى زرد و الکى  
آدماى بدخواهى که هرکارى براى زمین زدن 
همکارشون مى کنن و اینکه در واقع این رأى 
گیرى به نام ما و به کام دیگران است و اینکه 
اصوًال وقتى به جایى مى رسى همه تالش 
مى کنن زیرپات رو خالــى کنند، از این رأى 
گیرى انصراف مى دم و از اینکه براى سومین 

بار کاندیدا شدم تشکر مى کنم.»

مجتبــى جبــارى از عبدالرضا کاهانى شــکایت کرده اســت؛ 
اینکه زیدان آســیا براى حل مشــکلش با کارگردان سرشناس 
ســینماى ایران دســت به دامن دادگاه شــده اســت، مربوط 
بــه ســرمایه گذارى اش در تولید فیلــم «وقــت داریم حاال»

 مى شود.
«وقت داریم حاال» به کارگردانى و نویسندگى عبدالرضا کاهانى، 
ساخته سال 1392 است؛ فیلمى که تولید مشترك ایران و فرانسه 
است و یکى از ســرمایه گذارانش مجتبى جبارى، بازیکن سابق 

تیم ملى.
این فیلم براى اولین بار در جشنواره فیلم کارلووى  وارى به نمایش 
در آمد و در فرانسه هم اکران شــد اما هیچگاه فرصت روى پرده 
رفتن را در ایران پیدا نکرد. حاال بازیکن ســابق تیم ملى و باشگاه 

استقالل به همین دلیل از عبدالرضا کاهانى شکایت کرده است.
مجتبى جبارى در این باره مى گوید: «از زمانى که فیلم آماده شده 

است، پنج سال مى گذرد و این مدت زمان کمى نیست. قرار بوده 
فیلم اکران عمومى شود و از سود حاصل از آن، سرمایه من برگردد 
که نشده است. حاال آقاى کاهانى براى اینکه مى خواهد خودش 
را تبرئه کند و بگوید وظیفه اش را انجام داده، جنجال  به پا کرده و 

همه چیز را به گردن سانسور انداخته است.»
کاپیتان شماره 8 پیشین تیم استقالل ادامه مى دهد: «ایشان براى 
خودش یک فیلمى در فرانسه ساخته که اصًال نمى دانم چه فروشى 
کرده و چه حساب کتابى داشته است، چون من درصدى هم آنجا 
شریک بودم. او که با این فیلم، جایگاهى هم در فرانسه پیدا کرد، 
اصًال به ماجراى اکران داخلى توجه نمى کند تا سرمایه  من برگردد. 

این کار خیلى بد و زشت است.»
او تأکید مى کند: «من حتى مطمئن نیســتم فیلمى که ما با هم 
دیدیم، همان فیلمى است که به وزارت ارشاد فرستاده. با توجه به 
مواردى که در فهرست ممیزى هاى فیلم مى بینم و از نحوه برخورد 

و صحبت کردنش اصًال مطمئن نیستم که همان فیلم را به من 
نشان داده است. به همین دلیل هم االن به شرایطى رسیده 
که چون ما شکایت کردیم ایشان هم از این سمت دست به 

کار شده و موارد سانسور را مطرح کرده است.»
جبارى مى گوید: «از آنجایى که طبق قرارداد نوشته بودیم 

اگر فیلم در ایران مجوز نگرفت باید سرمایه ما را بر گرداند، 
اجراى این بند را تقاضا کردیم که موافقت نکردند و ما مجبور 

شدیم شکایت کنیم.»
اما کاهانى هم پاســخ جبارى را داده اســت. این کارگردان در 
اینستاگرامش نوشت: «ظاهراً شــریک من در فیلم "وقت داریم 

حاال"  ترجیح داده به کمک وزارت ارشــاد بیاید و واضع آنها 
را در رسانه ها جار بزند. متأسفم و حق دارم به یک معامله 
جذاب شک کنم و خیالتان راحت؛ آماده هر گونه سناریو از 

سوى وزارت ارشاد شکست خورده هستم.» 

«خاله شــادونه» در کلبه کوهستانى ایام نوروز هر روز از 
شبکه 2 سیما پخش مى شود.

«خاله شادونه» در کلبه کوهستانى دو قسمتى است که 
روى آنتن رفته و براى ایام نوروز به طور ویژه هر روز براى 

خردساالن و کودکان برنامه دارد. 
ملیکا زارعى(«خاله شادونه») گفت: برنامه جدید «خاله 
شادونه» در کلبه کوهستانى اســت که امید نجیب زاده 
تهیه کننده و امیر فیضى در مقام کارگردانى هنرى مشغول 
تولید هستیم. ان شاءا... ویژه نوروز از اول فروردین ماه 98 
هر روز از ســاعت 9 و نیم صبح روى آنتن شبکه 2 سیما 

خواهیم بود.
وى دربــاره جزئیات ســرى جدیــد «خاله شــادونه» 
تصریح کرد: در ســرى جدید «خاله شــادونه» در کلبه 
کوهســتانى اتفاقات و ماجراهاى تــازه اى براى اهالى 
دهکده کوهســتانى به وجــود مى آید و مثل همیشــه 
عالوه بر جذب مخاطب، کــودکان موضوع اصلى مان 
اســت. مهارت و آموزه  هــاى الزم را در رفتار کودك به 
بچه ها و خانواده هایشــان یاد مى دهیم. در سرى جدید 
«خاله شادونه»، اهالى دیگرى هســتند که ماجراهاى 
جالب توجهى را بــراى مخاطب به تصویر مى کشــند: 
عروســک هاى خرســى(«بامبوال» و «المبــوال») و 
همچنین داداش هاى «خاله شادونه»(«داداش اولى»، 
«دادش وســطى»، «داداش یکى مانده بــه آخرى» و 

«دادش آخرى») همراه با «دم دم خــان» و «عجیب و 
غریب» که تازه به دهکده کوهســتانى «خاله شادونه» 

پیوستند.
زارعى با اشــاره به ســاخت صد قسمتى ســرى جدید 
«خاله شــادونه» تأکید کرد: مثل همیشه خردساالن و 
کودکان هم به عنــوان مهمان در برنامــه حضور دارند 
و با مشــارکت کودکان به نتیجه گیــرى بهترى درباره 
موضوعى که هر قســمت برنامه به طــور مجزا مطرح 
مى کند، مى رسیم. ان شاءا... برنامه خوبى باشد و مخاطبین 

اصلى ما که کودکان هستند و همچنین خانواده هایشان 
از دیدن این برنامــه راضى باشــند. در روزهاى عادى 
غیرنوروزى، یک شنبه ها، سه شــنبه ها و جمعه ها روى 
آنتن هستیم. هر قسمت در قالب موضوع کامًال نمایشى 
تولید مى شــود و یک موضوع مجزایى را در دستور کار 

دارد.
گفتنى است، سریال نمایش خانگى «بالشت ها» هم در 
کنداکتور شبکه 2  قرار گرفته که جایگزین برنامه «کاله 

قرمزى» شده است.

رضا رویگرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، از حال و هواى خود در 
روزهاى بعد از بیمارى مى گوید. رویگرى که چندى است از فضاى 
سینما و تلویزیون دور بوده و به خانه نشینى بعد از بیمارى محکوم 
شده است، در گفتگویى با خبرنگار «پانا» از فاصله اى که میان او و 

عرصه بازیگرى افتاده است، ابراز ناخرسندى کرد.
وى درباره وضع ســالمت خود گفت: مدت ها بــود فیزیوتراپى را 
به دلیل هزینه هاى سنگین آن کنار گذاشــته بودم اما اخیراً با یک 
فیزیوتراپیســت جدید صحبت کردم و قرار است از شنبه جلسات 
درمانى را از سر بگیرم. رویگرى افزود: حال جسمانى ام در مجموع 

بد نیست ولى حال روحى ام خوب نیست.
وى در پاسخ به پرسشى درباره کمک هاى درمانى مراکز مرتبط با 

هنرمندان گفت: بیشتر هزینه هاى درمانى را خودم دادم و کمکى از 
جایى نگرفتم. اخیراً قرار بود از طرف بسیج هنرمندان کمکى براى 

روند درمان به من برسد که آن هم نرسید.
این بازیگر که امسال از ســاخت فیلمى کوتاه به نام «تنهایى» با 
محوریت زندگى خود خبر داده بود، دربــاره آن گفت: فیلمبردارى 
«تنهایــى» به پایان رســید و االن مرحله ســاخت موســیقى و 
صداگذارى را طى مى کند. امیدوارم بعد از پایان مراحل تولید بتوانیم 

در جشنواره هاى مرتبط حضور پیدا کنیم.
بازیگر «مختارنامه» در ادامه به داســتان فیلم جدید خود اشــاره 
کوتاهى کرد و گفت: نمى خواهم داستان را تعریف کنم ولى شروع 
داستان اسباب کشى یک خانواده به محل جدید است که در ادامه 

به سبب ماجراهایى که براى این خانواده و دوستشان اتفاق مى افتد 
پاى همسایه طبقه باالیى  آنها نیز به ماجرا باز مى شود که در واقع آن 
همسایه باالیى من هستم؛ مردى تنها و تنهایى هایش. تنهایى هایى 
که قصه حال و هواى این روزهاى من است وى ادامه داد: در داستان 
فیلم به موضوع ایدز هم پرداخته مى شود که یکى از شخصیت هاى 

فیلم درگیر آن مى شود.
خواننده ســرود معروف «ایران ایران» که طى سال هاى گذشته 
آلبوم «کازابالنکا» را با صداى خود منتشر کرده است درباره ادامه 
کار خوانندگى ابراز امیدوارى کرد و گفت: باید صدایم را دوباره راه 
بیاندازم. براى این کار نیاز به مکانى مناسب براى تمرین دارم. این 
موضوع این روزها نگرانم کرده است. صدا و حنجره براى یک بازیگر 

فاکتور مهمى است که در کشور ما البته کمتر بازیگرى هست که 
صداى خوب هم داشته باشد و باید بگویم میان بازیگرهاى ایرانى 

هیچکس صداى مرا ندارد.
رویگرى در پاسخ به این سئو ال که آیا پیشنهاد خوبى براى بازى در 

فیلم دارد؟ مى گوید: نقش هایى پیشنهاد مى شود ولى اغلب 
در حد نقش هاى کوتاه، در یک سکانس و آن هم از همان 

اول به تو مى گویند که پولى ندارند به تو بدهند. حتى 
گاهى منت مى گذارند که رعایت حال مرا مى کنند اگر 
نقش طوالنى پیشنهاد نمى کنند. من به آنها مى گویم 
الزم نیست مراعات مرا بکنید، من کوهنوردى هم 

مى روم.

رضا رویگرى:

بین بازیگران ایرانى هیچکس صداى من را ندارد
که در کشور ما البته کمتر بازیگرى هست که 
شته باشد و باید بگویم میان بازیگرهاى ایرانى 

 ندارد.
ین سئو ال که آیا پیشنهاد خوبى براى بازى در 

 نقش هایى پیشنهاد مى شود ولى اغلب 
ه، در یک سکانس و آن هم از همان 

که پولى ندارند به تو بدهند. حتى
د که رعایت حال مرا مى کنند اگر 
د نمى کنند. من به آنها مى گویم 
 مرا بکنید، من کوهنوردى هم 

د

زیدان آسیا از عبدالرضا کاهانى شکایت کرد

میترا حجار نوروز 98 «پریناز» مى شود

جشــنواره 
 و از اینکه 

شکر کرد.
ى از خود در 
ر پنجمین 
شت: «من 
ن رو براى 
 دوباره هم

لیست هم 
احبه هاى 
ود به شلوغ 
زرد و الکى  
 زمین زدن 
ع این رأى

ت و اینکه 
مه تالش 
ز این رأى 
ى سومین 

لم را به من
 رسیده 
ت به

بودیم 
گرداند، 

ما مجبور 

کارگردان در 
""وقت داریم

ضع آنها
عامله 
یو از 

شــرکت فنى مهندســى آســا نقش پارتاك با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 55953 و شناسه 
ملى 14005751786 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/19 
اکبر صادقى با پرداخت مبلغ 920700000 ریال 
به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 
مبلغ 990000000 ریال و راضیه نادرى سمسانى 
با پرداخــت مبلغ 9300000 ریــال به صندوق 
شرکت میزان سهم الشرکه خود در شرکت را به 
مبلغ 10000000 ریال افزایش دادند و در نتیجه 
سرمایه شــرکت از مبلغ 70000000 ریال به 
مبلغ 1000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
4 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : * ماده 4 
اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 
ریال تماما نقدا که توسط شرکاء شرکت پرداخت 
و در اختیار مدیرعامل شــرکت قرار گفته است.
اسامى شرکا و میزان سهم الشــرکه هریک به 
شرح فوق مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (390834)

آگهى تغییرات

میترا حجار از نقشــى که در ســریال نوروزى شبکه 2 به 
تهیه کنندگى و نویسندگى حامد عنقا و کارگردانى بهرنگ 

توفیقى بازى مى کند، سخن گفت.
میترا حجار بازیگر سریال «بر سر دو راهى»  درباره نقش خود 
در این سریال که این روزها به کارگردانى بهرنگ توفیقى در 
حال ساخت است، توضیح داد: در این سریال نقش «پریناز» 
را بازى مى کنم که پس از یک حادثه وارد قصه مى شــود و 

اتفاقات بسیارى را رقم مى زند.
وى افزود: «پریناز» دخترى است که شخصیتى چند الیه 
دارد و مخاطبان ممکن است ابتدا درباره او اشتباه فکر کنند 

اما به مرور به واقعیت پى خواهند برد.
حجار با اشاره به اینکه سال گذشــته حضورش در سریال 
نوروزى «دیوار به دیوار» تجربه ناخوشایندى را برایش رقم 
زده، ابراز امیدوارى کرد تجربه امسالش موفق از آب دربیاید و 
درباره تفاوت هاى نقش جدید خود با دیگر تجربیاتش گفت: 
گرچه این نقش به تجربه دیگرى که در سریال «رقص روى 
شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه داشتم شباهت هایى از 

نظر گذشته شخصیت ها دارد اما کوشیده ام در نوع بازى خود 
تفاوت هایى را به نمایش بگذارم تا براى مخاطب تازه باشد.

وى تأکید کــرد: متأســفانه در جامعــه ما اغلــب افراد 
یک جور حرف مى زننــد و طور دیگرى عمــل مى کنند 
که این ویژگى به شــخصیتى که بــازى مى کنم نزدیک

 است.
بازیگر «یادم تو را فراموش» در پایان با اشــاره به اینکه 
در این ســریال در مقابل حمید گودرزى بازى مى کند، 
یادآور شــد: افســانه چهره آزاد و مجید مشیرى دیگر 
همبازى هاى من در سریال هســتند و لوکیشنى که 
این روزها مشغول کار در آن هستیم نیز در رباط کریم 

واقع شده است.
سریال «بر سر دوراهى» به تهیه کنندگى و نویسندگى 
حامد عنقا و کارگردانى بهرنگ توفیقى براى پخش 
در ایام نوروز 98 از شبکه 2  ساخته مى شود و بازیگرانى 
چون میترا حجار، حمید گودرزى و افسانه چهره آزاد از 

جمله بازیگران این سریال هستند.

هوتن شکیبا با 
«فوق لیسانسه ها»

 بر مى گردد
رضــا جــودى، تهیه کننده ســریال هاى 
تلویزیونــى، در خصوص ســریال «فوق 
لیسانســه ها» گفت: نــگارش فیلمنامه 
فصل سوم «لیسانســه ها» با عنوان «فوق 
لیسانسه ها» توسط سروش صحت و ایمان 
صفایى در حال انجام اســت. این سریال 

فروردین سال آینده کلید مى خورد.
وى در خصــوص حضــور بازیگــران دو 
فصل گذشــته در فصل جدیــد بیان کرد: 
همه بازیگران که در دو فصل گذشته بازى 
کردند، در ســریال «فوق لیسانسه ها» نیز 

حضور دارند.
گفتنى است ســریال «لیسانســه ها» به 
کارگردانى سروش صحت و تهیه کنندگى 
رضا جودى در دو فصل به تولید رسید و از 
شبکه 3 سیما پخش شد. فصل سوم آن با 
نام «فوق لیسانسه ها» براى تولید در این 

شبکه تصویب شد.
در این ســریال که از موقعیت هایى کمدى 
برخــوردار اســت، بازیگرانى 
از جملــه هوتن شــکیبا، 
امیرحسین رستمى، کاظم 
بنفشه  بیژن  ســیاحى، 
خواه، امیر کاظمى، متین 
ســتوده، رؤ یا میرعلمى و 
بهنام تشکر بازى مى کنند.

ـید و االن مرحله ســاخت موســیقى و 
 امیدوارم بعد از پایان مراحل تولید بتوانیم 

ضور پیدا کنیم.
امه به داســتان فیلم جدید خود اشــاره 
خواهم داستان را تعریف کنم ولى شروع 
خانواده به محل جدید است که در ادامه 

فیلم درگیر آن مى شود.
خواننده ســرود معروف «ایران ایران» که طى سال هاى گ
آلبوم «کازابالنکا» را با صداى خود منتشر کرده است درباره
کار خوانندگى ابراز امیدوارى کرد و گفت: باید صدایم را دوب
بیاندازم. براى این کار نیاز به مکانى مناسب براى تمرین دار
موضوع این روزها نگرانم کرده است. صدا و حنجره براى یک

ود
ده ام در نوع بازى خود
ىمخاطب تازه باشد.
ما اغلــب افراد ــه
رى عمــل مى کنند
زىمى کنم نزدیک

با اشــاره به اینکه 
ى بازى مى کند، 
ید مشیرى دیگر 
 و لوکیشنى که 
ز در رباط کریم 

ى و نویسندگى 
ى براىپخش

ودو بازیگرانى 
انه چهره آزاد از 

على قوى تن، کارگردان فیلم سینمایى «رؤیاى سهراب»، 
درباره آخرین رونــد تولید این فیلم و درخواســت اکران 
نوروزى، گفــت: فیلم تقریبًا مراحل پایانــى فنى از جمله 
صداگذارى و موسیقى را ســپرى مى کند و حدوداً ده الى 
15 روز دیگر فیلم آماده خروجى براى نسخه نهایى خواهد

 شد.
وى اظهار کرد: براى اکران نوروزى هیچ اقدامى نکرده ایم و 
بنا نداریم فیلم را براى عید به نمایش برسانیم؛ زیرا همچنان 

درگیر مراحل فنى فیلم هستیم. در جشنواره جهانى فجر 
هم قصدى براى ارائه فیلم نداریم و به دنبال آن هستیم تا 

در زمان مناسب فیلم را به اکران برسانیم.
کارگردان فیلم ســینمایى «رؤیاى ســهراب» همچنین 
درباره شرکت در جشنواره فجر و پذیرفته نشدن این فیلم 
تصریح کرد: ما فرم جشــنواره را پر کردیم و به دلیل آنکه 
فیلم به صورت کامل آماده نشده بود، چند پالن سکانس 
غیر تدوین شــده را در اختیار هیئت داوران قرار دادیم که 

آنها اعالم کردند اگر فیلــم را کامل تحویل ندهید، امکان 
شرکت در جشنواره وجود ندارد. اصًال بحث رد شدن فیلم 

وجود نداشت.
وى عنوان کرد: بســیار درگیر فیلم هستم و واقعًا فرصت 
پرداختن به کار دیگرى را ندارم. در حال حاضر پیگیر نهایى 

شدن کارهاى فنى فیلم هستم.
گفتنى است در فیلم سینمایى «رؤ یاى سهراب» بازیگرانى 
مانند بهاره کیان افشــار، مهدى سلطانى، الله اسکندرى، 

ترالن پروانــه، ابوالفضل میــرى، مینا جعفر 
زاده، محمد برسوزیان، فروغ امجدى، حسین 
محمدیان، غزاله اکرمى، داود خلیلى، شــادى 
عزیزى، مرتضى مرتضایــى و مهرداد داورى 
حضور خواهند داشت. على قوى تن، کارگردان 
و تهیه کننده پیش از این فیلم هایى مانند «پرواز 
بادبادك»، «آسمان آبى مادرم» و «پل سفید» 

را ساخته است.

از 
«رؤیاى سهراب»
 چه خبر؟

بهنوش بختیارىویژه برنامه «خاله شادونه» عید نوروز روى آنتن شبکه 2
 از جشنواره جام جم 

انصراف داد 

شمار بیننده هاى پخش تلویزیونى مراسم اسکار امسال نسبت به سال گذشته 12 درصد 
افزایش یافت.

کمپانى «نیلســن» اعالم کرد پخش تلویزیونى ABC از مراسم اهداى جوایز اسکار را 
29/6 میلیون بیننده به نظاره نشسته اند. این تعداد بیننده 12 درصد از شمار بینندگان پخش 

تلویزیونى مراسم سال گذشته بیشتر است. 
پخش تلویزیونى مراسم اسکاِر سال گذشته را تنها 26/5 میلیون نفر دیده بودند. این رقم 
کمترین میزان بیننده در تاریخ مراسم هاى اسکار است. مراسم اسکاِر امسال پس از کنار 

رفتن «کوین هارت» ، مجرى انتخابى ابتدایى مراسم، بدون مجرى برگزار شد. 
هرچند این میزان تماشاگر نسبت به سال گذشته تسکینى براى آکادمى محسوب مى شود 
اما باید متذکر شد که تا پیش از جوایز اسکار سال گذشته شمار بیننده هاى پخش تلویزیونى 
مراسم اســکار هیچگاه به پایین تر از 30 میلیون بیننده نرسیده بود و بدین ترتیب امسال 
پس از سال 2018 دومین مراسم اســکار کم بیننده در تاریخ پخش تلویزیونى این مراسم 

لقب گرفته است.

افزایش شمار بیننده هاى تلویزیونى 
اسـکار
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همان لیگ یک خوب است

لیگ برتر  را  نمى خواهیم
در روزگار نه چندان دور در فوتبال ایران تیم ها براى صعود 
به لیگ برتر اشــتیاق فراوانى داشتند و رقابتى نفسگیر بین 
تیم ها حاکم بود تا یک تیم بتواند راهى لیگ برتر شــود و 
حضور در باالترین سطح رقابت باشگاهى کشور را تجربه 
کنند. تیم هاى پرهوادار زیادى بودند که براى رسیدن به لیگ 
برتر سرو دست شکســتند اما وقتى به لیگ برتر رسیدند به 
جاى رشد و پیشرفت و توسعه در مسیر نابودى قدم گذاشتند! 
شاهین بوشهر و ابومسلم خراسان شاخص ترین آنها بودند. 
شاید به همین دلیل اســت که اکنون از داخل باشگاه هاى 
لیگ دسته اولى و دل رقابت هاى لیگ یک خبرهاى حیرت 
انگیزى به گوش مى رسد که در لیگ برتر پول نیست باید 

ببازى!
در این روزها شایعه شده که هیئت مدیره برخى از باشگاه ها 
به مدیرعامل و کادرفنى خود به طور مستقیم و غیرمستقیم 
پیام مى دهند که بودجه اى براى هزینه در لیگ برتر ندارند 
و بهتر اســت قید حضور در لیگ برتر را بزنند! ادامه حضور 

در لیگ یک به سود همه شــان است! شنیدن این حرف ها 
تعجب برانگیز و حیرت آور است. مگر مى شود لیگ یکى ها 
دوست نداشته باشند به لیگ برتر برسند؟! مگر مى شود یک 
مربى نخواهد قهرمان لیگ یک شود و به لیگ برتر برسد؟! 

اما ظاهراً جواب این سئواالت مثبت است.
اعضاى هیئت مدیره این باشــگاه ها اتفاقًا دالیل به ظاهر 
منطقى هم براى نســخه باختن تیم هایشــان دارند؛ آنها 
مى گویند در لیگ دسته اول حدود 20 میلیارد تومان هزینه 
مى کنیم اما اگر به لیگ برتر برسیم این رقم حداقل سه برابر 
خواهد شد. یعنى باشگاه باید 60 میلیارد تومان هزینه کند 
اما هیچ درآمد اضافه اى وجود ندارد. در واقع حضور در لیگ 
برتر فقط خرج اضافه روى دست مدیران باشگاه ها مى گذارد! 
باشگاه هاى لیگ برترى هیچ درآمدى ندارند؛ نه خبرى از حق 

پخش تلویزیونى است نه از حق کپى رایت و....
شــاید به همیــن دالیــل منطقى اســت کــه تیم هاى 
خصولتى!(چیزى بین خصوصى و دولتى) حاضر نیستند به 

لیگ برتر بیایند و شاید به همین دلیل است که در سال هاى 
اخیر فقط تیم پارس جنوبى که وابسته به دولت است به لیگ 
برتر آمده و دیگر تیم ها حاضر نیســتند لیگ برترى شوند و 
میدان رقابت را براى تیم هــاى خصوصى خالى مى کنند و 

لیگ برتر را به آنها تعارف مى زنند.
این رقابت معکوس در فوتبال ایران اگر صحت داشته باشد 
فاجعه بار اســت. اینکه تیم هاى دولتى  مى دانند با حضور در 
لیگ برتر به دلیل قانــون! نمى توانند کمک دولتى دریافت 
کنند اما در لیــگ یک قانون منعى بــراى کمک دولت  به 

تیم ها ندارد!
تیم هاى خصوصى اما به عشق فروش امتیاز خود راهى لیگ 
برتر مى شوند و در نهایت سرنوشت شومى پیدا مى کنند. زیرا 
از پس خرج هاى لیگ برتر برنمى آیند. نمونه مشــهودش 
همین ســپیدرود رشت. همین نســاجى که اکنون افتان و 
خیزان مى رود و مالکانش مــدام از ندارى مى گویند. کاش 

این حرف ها واقعیت نداشته باشد اما متأسفانه واقعیت دارد.

مهاجم سپاهان برخالف آنچه پیش تر اعالم شده بود به بازى با تراکتورسازى 
هم نمى رسد.

 محمد ابراهیمى، مهاجم سپاهان که در پنجره نقل و انتقاالت زمستانى جذب 
این تیم شــد، در تمرینات نیم فصل مصدوم شد و هنوز نتوانسته در ترکیب 

تیمش به میدان برود.
ابراهیمى پس از انجام کارهاى درمانى هفته گذشته پا به توپ شد و گفته شده 
بود به بازى با تراکتورسازى مى رسد ولى حاال طبق اعالم جدید کادرپزشکى 

باشگاه او پس از بازى با تراکتورسازى اضافه خواهد شد.
ظاهراً مصدومیت ابراهیمى تشدید شده و 
از طرفى کادرفنى قصد ندارد با ریسک 
بازى دادن بــه او، مدت طوالنى ترى 
مهاجم خود را از دســت بدهد و براى 
همین در بازى با تراکتورسازى هم 
به ابراهیمى استراحت 

داده است.

ابراهیمى همچنان روى هوا

باشگاه او پس از بازى با تراکتورسازى اضافه خواهد شد.
ا ا اً ظاهرا مصدومیت ابراهیمى تشدید شده و ظا

با ریسک از طرفى کادرفنى قصد ندارد
بازىدادن بــه او، مدت طوالنى ترى

مهاجم خود را از دســت بدهد و براى 
همین در بازى با تراکتورسازى هم 
استراحت  به ابراهیمى

داده است.

 مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در حکم عجیبى عضو جدید هیئت 
مدیره این باشگاه را منصوب کرد.

منصور یزدى زاده، مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در حکم عجیبى 
جوادمحمدى، داور رسمى فوتبال ایران  را به عنوان عضو جدید هیئت مدیره 

این باشگاه انتخاب کرد.
که طبق قانــون اگر داورى این موضوع درحالى اتفاق افتاده 
فوتبال ایران قضاوت کند به صورت رســمى در لیگ هاى 
عنــوان یــک عضو نمى تواند در باشــگاهى حتى به 
اصطالح منافعى در هیئت مدیره فعالیــت کند و به 

یک باشگاه داشته باشد.
قصــد دارد فعــًال با این حکم باید دید آیــا جواد محمدى 
مشــاوران داورى رســمى فوتبال را کنــار بگذارد  یــا 
مشاوره صحیحى مدیرعامــل کارخانه ذوب آهــن به وى 

نداده اند.در مورد قانــون و این انتصاب 

آقاى داور در هیئت مدیره

ر ب ینب
ر داور
وت ک
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 فعــ
ــاور
صحیح

که طبق قانــون اگراین موضوع درحالى اتفاق افتاده 
فوتبال ایران قضاوبه صورت رســمى در لیگ هاى 
عنــوان یــکنمى تواند در باشــگاهى حتى به 
اصطالح منافهیئت مدیره فعالیــت کند و به 

یک باشگاه داشته باشد.
قصــد داردبا این حکم باید دید آیــا جواد محمدى
فوتبال را کنــار بگذارد مشــداورى رســمى یــا 

مشاوره صمدیرعامــل کارخانه ذوب آهــن به وى 
نداده اند.در مورد قانــون و این انتصاب

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره حضور این تیم در انتهاى 
جدول رده بندى و اینکه برخى  اوضاع ذوب آهن را وخیم مى دانند، 
تصریح کرد: ما به بازیکنان و منصوریان ایمان داریم. تیم ما هنوز 
دو بازى نسبت به سایر تیم ها کمتر انجام داده و اینکه یکسرى 
جو ســازى مى کنند که ذوب آهن در بحران قرار گرفته، اینطور 
نیست و این حرف افراد غیر متخصص است. مطمئن باشید ذوب 
آهن در لیگ سِر پا خواهد شد و نماینده شایسته اى براى فوتبال 

ایران در آسیا خواهد بود. بهتر است عده اى نگران نباشند!
ســعید آذرى راجع به فحاشى هواداران اســتقالل علیه رشید 
مظاهرى گفت: این روز ها اگر این مســائل را در ورزشــگاه ها 
نبینیم باید تعجب کنیم. بــا این حال وقتى ایــن رفتار ها را از 
سوى هواداران فرهیخته استقالل دیدیم تعجب کردیم، واقعًا 
نفهمیدیم در بازى چه اتفاقى افتاد اما مسلمًا به آدم هاى بزرگ 
توهین مى شــود. رشــید، بازیکن بزرگ و شایسته اى است و 

همیشه در موفقیت هاى ذوب آهن نقش بزرگى داشته است.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درخصوص اینکه گفته مى شود 
رشید مظاهرى بعد از پایان فصل از ذوب آهن جدا خواهد شد، 
یادآور شد: رشــید اخیراً مصاحبه و این  موضوع را تکذیب کرد 
اما بازیکن وقتى آزاد مى شود مى تواند هرجا دلش مى خواهد و 
دوست دارد، برود. همیشه به بازیکنانم قدرت انتخاب مى دهم اما 
از رشید مى خواهم قبل از اینکه به جدایى از ذوب آهن فکر کند، 
سرنوشت بازیکنانى که از این تیم جدا شده اند را نگاه کند. ذوب  
آهن خانه رشید است، جایى که او در آنجا بزرگ،  معروف و تبدیل 

به یک بازیکن فوق العاده شده است.
آذرى درباره وضعیت ساخت سکو هاى ورزشگاه فوالدشهر و 
اینکه آیا این ورزشگاه براى میزبانى از رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا،آماده خواهد شد هم گفت: پیمانکار این پروژه کار را تعطیل 
کرده اســت چون با توجه به بارندگى و ســردى هوا دیگر این 

سکوها به این زودى آماده نمى شدند اما کار ساخت این سکو ها 
را تمام مى کنیم و االن هم مشکلى براى میزبانى در رقابت هاى 
آسیایى نخواهیم داشت و براى این بازى ها این قسمت سکو ها 

را مى پوشانیم.

برخى ها نگران نباشند

اولین رقیب ذوبى ها در لیگ قهرمانان آسیا در فاصله چند روز تا سفر به ایران 
با شوك بزرگى روى نیمکت روبه رو شد.

 ایوب اودیشو، سرمربى موفق الزورا بعد از اینکه عنوان قهرمانى فصل قبل 
عراق را کســب کرد چند ماه بعد از آغاز این فصل به دلیل مشکالت عدیده 
مالى و دریافت نکردن حق و حقوق خود و دســتیارانش استعفا کرد. باشگاه 
بالفاصله استعفاى اودیشو را قبول کرد تا با این اتفاق شوك بزرگى به رقیب 

عراقى ذوبى ها وارد شود.
 بعد از کنار رفتن سرمربى الزورا، باشــگاه عراقى در اطالعیه اى از انتصاب 
مربى سابق تیم ملى به عنوان جانشین مربى مستعفى خبر داد و مدعى شد 
حکیم شاکر، چهره سرشناس فوتبال این کشور به عنوان سرمربى جدید الزورا 

انتخاب و هدایت تیم را در دست خواهد گرفت.
حکیم شاکر از آن دست چهره هاى مطرح فوتبال عراق است که در دو مقطع 
هدایت تیم ملى این کشور را در رقابت هاى انتخابى جام جهانى همینطور 
جام ملت هاى آسیا برعهده داشت و سابقه فعالیت در فوتبال قطر براى چند 

فصل را نیز در کارنامه اش دارد.
این مربى سرشــناس در اولین چالش 

رسمى خود در سمت جدید، روز 13 
اسفند ماه در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان باید قهرمان عراق را 
به مصاف ذوب آهن بفرستد. 

جدالى که براى طرفداران الزورا و 
فوتبالدوستان این کشور از اهمیت 

بسیار زیادى برخوردار است.

«شاکر» رو در روى ذوبى ها

رفصل را نیز در کارنامه اش دارد. ش ر ر یز لر
این مربى سرشــناس در اولین چالش 

13 3رسمى خود در سمت جدید، روز
اسفند ماه در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان باید قهرمان عراق را 
به مصاف ذوب آهن بفرستد. 

جدالى که براى طرفداران الزورا و 
فوتبالدوستان این کشور از اهمیت 

بسیار زیادى برخوردار است.

محرومیت اشکان دژآگه باعث ایجاد تغییر در ترکیب تراکتورسازى خواهد 
شد.

تراکتورسازى در شرایطى در چهار مسابقه قبلى خود به میدان رفته که ترکیب 
این تیم در همه این بازى ها یکسان بوده است. سرخپوشان فوتبال آذربایجان 
در بازى هاى قبلى با نظر جورج لیکنز با یــک ترکیب ثابت به میدان رفتند 
تا مشخص شود این ســرمربى بلژیکى عالقه اى به ایجاد تغییر در ترکیب 

اصلى اش ندارد.
حاال اما با محرومیت اشــکان دژآگه از بازى با سپاهان او مجبور خواهد بود 
تغییراتى را در ترکیبش ایجاد کند. اگرچه تراکتورسازى آنقدر مهره دارد که 
دست لیکنز براى جایگزینى خالى نماند اما مشخص نیست او چطور ترکیب 

تیمش را خواهد چید.
اگر لیکنز نخواهد در بازى با ســپاهان به ترکیب دفاعى تیمش دست نزند، 
احسان پهلوان محتمل ترین گزینه اى است که به ترکیب اصلى مى رسد 

و جلوى ســپاهان بازى مى کند. این هافبک تکنیکى و 
سرعتى قابلیت بازى در پســت وینگر و هافبک وسط 
را دارد و در صورت اعتماد لیکنز مــى تواند به کمک 

تیمش بیاید.
احتمال بعدى اما این اســت که ســرمربى بلژیکى 
تراکتورسازى از وجود ســیداحمد موسوى در پست 

دفاع راست بهره بگیرد و او اولین بازى اش را 
انجام دهد تا دانیال اسماعیلى فر یک 

پست جلوتر برود و در وینگر راست 
مورد استفاده قرار بگیرد.

همه اینهــا در صورتى اتفاق 
مى افتد که درخواست فرجام 
خواهى باشگاه تراکتورسازى 
بــراى کارت زرد دژآگــه از 
ســوى کمیته انضباطى رد 
شود و او رسمًا نتواند مقابل 
زردهــاى اصفهانى بازى 

کند.

 کاندیداهاى جاى خالى اشکان
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یک رسانه بلژیکى از عزم کلوب بروژ براى فروش کاوه رضایى، گران ترین 
خرید تاریخ نقل وانتقال هاى خود خبر داد. سایت فوتبال 24 بلژیک نوشت: 
«کلوب بروژ تابســتان گذشــته پنج میلیون یورو براى انتقال کاوه رضایى 
پرداخت کرده بود. هزینه اى که پیش از این توسط کلوب بروژ هرگز صورت 
نگرفت. پس از گذشــت نیم فصل به نظر مى رســد کاوه رضایى نتوانسته 
جایگاهى در این تیم پیدا کند و به ندرت به بازى گرفته مى شود. کاوه رضایى 
که به دلیل مصدومیت از ترکیب کلوب بروژ دور شده بود با وجود بازگشت 
به شرایط آرمانى از سوى ایوان لکو (ســرمربى کلوب بروژ) مورد توجه قرار 

نمى گیرد.» 
در بخش دیگرى از این گزارش رسانه بلژیکى آمده است: «در هفته هاى اخیر 
لوئیس اوپندا و یول ووسن به کاوه رضایى در خط حمله کلوب بروژ ترجیح 
داده شدند و این ملى پوش ایرانى از هم اکنون باید نگران شرایط خود باشد. در 
نهایت به نظر مى رسد ایوان لکو روى کاوه رضایى که از شارلوا به کلوب بروژ 
انتقال یافته بود دیگر حساب نمى کند. بدین خاطر، اینکه کلوب بروژ از مهاجم 

ایرانى خود صرف نظر  کند انکارپذیر نیست.» 

کاوه 
دیگر محبوب بروژى ها نیست

 رضا فتاحى، سرپرســت تیــم فوتبال ســپاهان گفت: این 
فشــردگى ها 11 ســال براى ســپاهان وجــود دارد و ما در 

فاصله هاى زمانى کم باید بازى کنیم.
رضا فتاحى در گفتگویى درباره شرایط این روز هاى تیم فوتبال 
سپاهان پیش از بازى باتراکتورســازى تبریز در هفته بیستم 
لیگ برتر اظهار کرد: خدا را شکر شرایط خوبى داریم و آماده 
بازى با تراکتورسازى هســتیم. وى افزود: تراکتورسازى تیم 
قابل احترامى است و مربى و بازیکنان خوبى دارد ولى از این 
غافل نشویم که ما بهترین باشگاه، مربى، بازیکنان و هواداران 
را داریم و در این موارد از تراکتورســازى بهتر هستیم. ما تنها 
براى پیروزى در این بازى به میدان مى رویم و هدف دیگرى

 نداریم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره اینکه گفته مى شود این 
باشگاه خواستار تغییر زمان بازى با پرسپولیس شده، تصریح 
کرد: ما به هیچ عنوان چنین چیزى نخواســتیم و مخالف این 
موضوع هستیم. هدف ما این بود که پیش از پایان لیگ بازى 
با پرسپولیس را برگزار کنیم ولى به برنامه سازمان لیگ احترام 
گذاشتیم و به دلیل فشردگى بازى ها در همان تاریخ مقرر بازى 

را انجام مى دهیم.
فتاحى خاطرنشان کرد: این فشردگى ها 11 سال براى سپاهان 
وجود دارد و ما در فاصله هاى زمانى کم باید بازى کنیم. این 
در حالى است که هیچ اعتراضى نداشته ایم. به نظرم االن هم 
هیچ تیمى نباید اعتراض کند، چون این شرایط ممکن است 

براى هر تیمى پیش بیاید.

ما هم 11 سال تحت فشار بودیم

مدافع سپاهان در مورد تقابل با تراکتورسازى که سال ها در آن حضور داشت 
صحبت کرد. 

محمد ایرانپوریان گفت: این بازى براى من خیلى ســخت اســت و شاید 
سخت ترین بازى باشــد. من ســال ها جوانى ام را در تبریز و تراکتورسازى 
گذاشــتم و بهترین روزها را در این تیم و کنار هوادارانش ســپرى کردم و 
بازى مقابل آنها خیلى برایم سخت اســت ولى به هر صورت در حال حاضر 
بازیکن سپاهان هســتم و براى موفقیت تیمم همه کار انجام مى دهم. وى 
افزود: این بازى همیشه از بازى هاى حساس و جذاب لیگ بوده و به عنوان 

شناخته مى شــود. دو تیم و هوادارانشان الکالسیکوى ایران 
خوبى با هم داشته اند و در بازى هاى همیشه ارتباط 
هیچ  توهینى شاهد نبودیم و مطمئنم آنهــا 
هم یک بازى جوانمردانه را در کنار روز جمعــه 
خوب شاهد خواهیم بود.تماشاگران 
در مــورد شــرایط بــازى هم ایرانپوریان 

گفت: تراکتورســازى تیم خوب و 
پرستاره اى است و بازى 
خیلــى ســختى 
آنها  مقابــل 

داریم. 

 محمد ایرانپوریان: بازیکن 
سپاهانم و چاره اى نیست 
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ایران کوى موالکالس ت دو ود ش شناختهم شناخته مى شــود. دو تیم والکالسیکوى ایران
خوبى با هم داشته اند وهمیشه ارتباط 
هیچ توهینى شاهد نبودیمآنهــا 
هم یک بازى جوانمردروز جمعــه 
خوب شاهد خواهیمتماشاگران 
در مــورد شــرایطایرانپوریان 

گفت: تراکتورســازى
ا پرستاره اى

خیلــى
مق

بعد از سال ها کنفدراســیون فوتبال آسیا با تأیید امنیت 
حاکم بر عراق با بازگرداندن سهمیه به این کشور 
براى حضور در لیگ قهرمانــان این فرصت 
را به باشگاه هاى سرشــناس این کشور داد 
تا فرصــت عرض اندام مقابــل غول هاى 

باشگاهى در آسیا را به دست بیاورند.
سهمیه 1+1 عراق در فصل 2019 

با شکست نیروى هوایى مقابل پاختاکور در تاشکند باعث شد تا 
تنها باشگاه الزورا به عنوان قهرمان فصل قبل گام به این فصل 
از لیگ قهرمانان بگذارد تا در گروهى که ذوب آهن اصفهان 
حضور دارد به میدان برود. در آستانه سفر این تیم به اصفهان 
سایت «کوورآ» در گزارشى به مصائب موجود در این باشگاه 
پرداخت و از مشکالت مالى و جدایى اودیشو، سرمربى این تیم 

به عنوان بحران هاى موجود نام برد.

سایت «کوورآ» مدعى شد: الزورا با کمبودهاى مالى گسترده 
مواجه شده است تا جایى که سفر آنها به اصفهان نیز در هاله اى 
از ابهام قرار دارد. این فشارها به قدرى گسترده است که ایوب 
اودیشو، سرمربى موفق الزورا بعد از چند ماه عدم پرداخت حق 
و حقوق اعضاى تیم از سمت خود کناره گیرى کرد. بازیکنان 
هنوز نه پولى از ابتداى فصل دریافت کردند نه پاداش قهرمانى 

فصل قبل.

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

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 9948 مورخه 1397/10/29 آقاى محسن پورنمازیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
960 کدملى 1090931751 صادره نجف آباد فرزند قنبر در ششدانگ یک باب انبار به مساحت 1760 
مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

2- رأى شماره 9633 مورخه 1397/10/23 آقاى رضا امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1359 
صادره نجف آباد فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  کدملى 1091248540 
268/27 مترمربع قسمتى از پالك 224/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 9981مورخه 1397/10/30 خانم سمیه بدیهى به شناسنامه شناسنامه شماره 1540 
کدملى1091408041 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328/55 
مترمربع قســمتى از پالك 835/7 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
4- رأى شــماره 9615 مورخه 1397/10/22 خانم اشرف یزدانى به شناســنامه شماره 15 کدملى 
5499723389 صادره تیران وکرون فرزند غالمعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/95 
مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
5- رأى شماره 9632 مورخه 1397/10/23 آقاى عباسعلى یکپائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 911 
کدملى 1091090955 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144 مترمربع 

قسمتى از پالك 551 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 9795 مورخه 1397/10/25 آقاى سعدى شیاسى ســردوابى به شناسنامه شماره 4 
کدملى 1129822273 صادره فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/75 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
7- رأى شماره 9455 مورخه 1397/10/17 خانم هاجر شــفیعى به شناسنامه شماره 5345 کدملى 
1092281355 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/20 مترمربع 

قسمتى از پالك 118 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 10063 مورخه 1397/10/30 آقاى محمد بهرامیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2585 کدملى 1091287880 صادره نجف آباد فرزند رضا در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 78/83 مترمربع قسمتى از پالك 907/87 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شماره 10064 مورخه 1397/10/30 خانم شهیده جهانیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3088 کدملى 1091344779 صادره نجف آباد فرزند حسن  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 78/83 مترمربع قسمتى از پالك 907/87 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 9178 مورخه 1397/10/8 خانم مرضیه مشرفى به شناسنامه شماره 1709 کدملى 
1091331952 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 217/48 
مترمربع قسمتى از پالك394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
11- رأى شماره 108189 مورخه 1397/11/3 آقاى مهدى محبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
617 کدملى 1091099391 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
101/35 مترمربع قســمتى از پالك 192 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
12- رأى شــماره 9968 مورخه 1397/10/29 خانم صدیقه علیمحمدى رزوه به شناســنامه شماره 
28885 کدملى 1090286910 صادره نجف اباد فرزند شــکراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 77/90 مترمربع قسمتى از پالك 468 و 468/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 9967 مورخه 1397/10/29 آقاى اسماعیل عمو على اکبرى شناسنامه شماره 1820 
کدملى 1090351161 صادره نجف اباد فرزند فرج اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 77/90 مترمربع قسمتى از پالك 468 و 468/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 9405 مورخه 1397/10/16 آقاى محمد کاظمیون به شناسنامه شماره 1248 کدملى 
1090345445 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 157/60 مترمربع قســمتى از پالك 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 10057 مورخه 1397/10/30 خانم الهام توکلى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
127 کدملى 1815947438 صادره آبادان فرزند ســبزعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157/60 مترمربع قســمتى از پالك 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 5751 مورخه 1397/6/6 آقاى على کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 32288 
کدملى 1090321015 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/42 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 104 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 9603 مورخه 1397/10/20 خانم معصومه فرامرزى به شناسنامه شماره 368 کدملى 
صادره اصفهان فرزند فیض اله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 241/64   1289064768
مترمربع قسمتى از پالك 564 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
18- رأى شــماره 10031 مورخه 1397/10/30 آقاى على عیدى وندى به شناسنامه شماره 2607 
کدملى 1970511206 صادره مسجد سلیمان فرزند حســنعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
250 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
19- رأى شماره 10037 مورخه 1397/10/30 آقاى حمیدرضا سال دورگر نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 945 کدملى 1091534136 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 69/13 مترمربع قســمتى از پالك1021 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق 
قولنامه عادى باواسطه از خانم ها خدیجه وزهرا و طاهره همگى بهرام پور ورثه خانم طیبه بهادر که ان 

هم احدى از ورثه مالک رسمى آقاى کریم بهادر مى باشد خریدارى نموده است 
20- رأى شــماره 8903 مورخه 1397/10/3 آقاى امیرامان الهى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 
4172646123 صادره الیگودرز فرزند عبدالرحیم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 305/65 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
21- رأى شماره 10007 مورخه 1397/10/30 آقاى جمشید عیدى وندى به شناسنامه شماره 143 
کدملى 6639974096 صادره اندیکا فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242/80 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
22- رأى شــماره 8688 مورخه 1397/9/27 خانم فاطمه صالحى به شــماره شناســنامه وکدملى 
1080212922 صادره نجف آباد فرزند اســداله در چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب  خانه به 
مساحت 192/45 مترمربع قسمتى از پالك 931 و 931/5 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 7530 مورخــه 1397/8/20 آقاى احســان عابدینــى نجف آبادى  به شــماره 
شناسنامه7029 کدملى 1092154884 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در دودانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 192/45 مترمربع قســمتى از پالك 931 و 931/5 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 10060 مورخه 1397/10/30 آقاى مظاهر کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
803 کدملى 1091158312 صادره نجف آباد فرزند کریم در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 253/15 مترمربع قسمتى از پالك 246قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 10061 مورخه 1397/10/30 خانم فرشته زواران حسینى  به شناسنامه شماره 442 
کدملى 1091154708 صادره نجف آباد فرزند عباس  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 253/15 مترمربع قسمتى از پالك 246 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 9616 مورخه 1397/10/22 آقاى محسن رجائى پوربه شناسنامه شماره 115 کدملى 
1091213925 صادره نجف آباد فرزند عبداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/10 مترمربع 
قسمتى از پالك 858/10 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

27- رأى شماره 9396 مورخه 1397/10/15 آقاى مصطفى شیاسى ارانى به شناسنامه شماره 11543 
کدملى 1815556919 صادره آبادان فرزند رحیم در قسمتى از یک باب مغازه به مساحت 5/06 مترمربع 
قسمتى از پالك 112/3 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 57/10 تشکیل یک  

باب مغازه رامى دهد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 9774 مورخه 1397/10/25 آقاى فرود گوروئى به شناسنامه شماره 736 کدملى 
5759458817 صادره چادگان فرزند کرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 157/49 مترمربع 

قسمتى از پالك 362 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شماره 9621 مورخه 1397/10/22 آقاى حمید نادرخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1443 کدملى 1091149720 صادره نجــف آباد فرزند محمد على در شششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 124/32 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
30- رأى شماره 9206 مورخه 1397/10/9 خانم مهرى ســیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
697 کدملى 1091515451 صادره نجف آباد فرزند على در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 187/40 مترمربع قسمتى از پالك 797 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 9205 مورخه 1397/10/9 آقاى محمدرضا کاظمى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
898 کدملى 1091053006 صادره نجف آباد فرزند حسین  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 187/40 مترمربع قسمتى از پالك 797 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 9622 مورخه 1397/10/22 خانم رضوان فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 
901 کدملى 1090974949 صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
117/85 مترمربع قســمتى از پالك 1199/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهــان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 9969 مورخه 1397/10/29 آقاى فضل اله یوسفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
990 کدملى 1818813531صادره آبادان فرزند اسداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 187/80 مترمربع قسمتى از پالك 1050و1052 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 9970 مورخه 1397/10/29 آقاى احمد  یوسفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 

2264 کدملى 1091337535صادره نجف آباد  فرزند فضل اهللا درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 187/80 مترمربع قسمتى از پالك 1050و1052 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شــماره 9334 مورخه 1397/10/15 خانم جمیله قالنى به شناســنامه شماره 29 کدملى 
1129501061 صادره فریدونشهر فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/75 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
36- رأى شماره 9440 مورخه 1397/10/16 آقاى مسعود نجفى پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 
77 کدملى 1091054983 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
25/20 مترمربع قســمتى از پالك 284 قطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
37- رأى شــماره 9776 مورخه 1397/10/25 آقاى حمید عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
385 کدملى 1091585962 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
168/35 مترمربع قســمتى از پالك 837 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 10122 مورخه 1397/11/2آقاى بهنام میرزائیان به شناسنامه شماره 1313 کدملى 
1092241027 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/65 مترمربع 

قسمتى از پالك 26/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 10705 مورخه 1397/11/17 خانم بیگم شکرالهى به شناسنامه شماره 163 کدملى 
4622045331 صادره بن فرزند سید نبى اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/75 مترمربع 
قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
40- رأى شــماره 9437 مورخه 1397/10/16 خانم زهره کاظمى نجف ایادى به شناسنامه شماره 
1313 کدملى 1091163413 صادره نجف آباد فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 24/15 مترمربع قســمتى از پالك 479 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 9436 مورخه 1397/10/16 آقاى مجید حیدریان نجف ایادى به شناسنامه شماره 
235 کدملى 1091535035 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 24/15 مترمربع قســمتى از پالك 479 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 9348 مورخه 1397/10/15 آقاى ابوذر مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 
1361 کدملى 1091364281 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
101 مترمربع قســمتى از پالك 624/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 9441 مورخه 1397/10/16 آقاى مرتضى کارشــناس به شناسنامه شماره 1241 
کدملى 1090835371 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 
126/32 مترمربع قسمتى از پالك 889 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 882/15 
قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکباب خانه راداده اســت - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
44- رأى شــماره 9676 مورخه 1397/10/24 آقاى مرتضى کوخائى به شناسنامه شماره 3 کدملى 
1129858863 صادره فریدونشهر فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
204/12 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال ملک 

از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
45- رأى شــماره 2275 مورخه 1397/3/3 آقاى محمود کوخائى به شناســنامه شماره 387کدملى 
1129242341 صادره فریدونشهر فرزند میرزااحمد  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 204/12 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
46- رأى شماره 9606 مورخه 1397/10/20 خانم عصمت گوینده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
849 کدملى 1091245428 صادره  نجف آباد فرزند رجبعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
98/58 مترمربع قســمتى از پالك 406 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
47- رأى شماره 9602 مورخه 1397/10/20 خانم معصومه نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 74 
کدملى 1091044759 صادره نجف آباد فرزند سید ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از شششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 218/75 مترمربع قسمتى از پالك 199 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شــماره 9601 مورخه 1397/10/20 آقاى  حمیدرضا منتظرى  به شناســنامه شماره 526 
کدملى 1091453535 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در سه دانگ مشاع از شششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 218/75 مترمربع قسمتى از پالك 199 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 10552 مورخه 1397/11/13 خانم ساناز داودى به شناسنامه شماره 1080396667 
کدملى 1080396667 صادره نجف آباد فرزند اردشیر در یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شماره 10557 مورخه 1397/11/13 خانم مریم احمدى   به شناسنامه شماره 635 کدملى 
1091598525 صادره نجف آباد فرزند مجتبى  در یک دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شماره 10547 مورخه 1397/11/13 آقاى حسن رحیمى به شناسنامه شماره 1641 کدملى 
1091203008 صادره نجف آباد فرزند محمد على در یک دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شماره 10555 مورخه 1397/11/13 آقاى محمدرضا رحیمى کوهانى به شناسنامه شماره 
1425 کدملى 1091329117 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 164/87 مترمربع قسمتى از پالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شــماره 9768مورخه 1397/10/25 خانم اشرف قورچیانى به شــماره شناسنامه و کدملى 
1120114421 صادره فریدونشــهر فرزند رحیم در یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 99/58 مترمربع قســمتى از پالك 404 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى طبق 

قولنامه عادى بى واسطه ازطرف آقاى غالمعباس رئیسى هارونى مالک گردیده است 
54- رأى شماره 9764مورخه 1397/10/25 آقاى غالمعباس رئیسى هارونى به شماره شناسنامه2100 
کدملى 4620476226 صادره شهرکرد فرزند عبدالرضا در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 99/58 مترمربع قسمتى از پالك 404 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شماره 9607 مورخه 1397/10/20 آقاى محمد حســن هادى به شناسنامه شماره 1363 
کدملى 1090949758 صادره نجف آباد فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یک باب مغازه وزیرزمین 
ودو طبقه فوقانى به مساحت94/63 مترمربع قسمتى از پالك 1138 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 10062 مورخه 1397/10/30 آقاى غالمعلى سوارى به شناسنامه شماره 38 کدملى 
4623004643 صادره بن فرزند محرمعلى در ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 121/60 
مترمربع قسمتى از پالك 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
57- رأى شــماره 9752 مورخه 1397/10/25 آقاى مهران توکلى به شناسنامه شماره 428 کدملى 
1290486441 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96/05 مترمربع 

قسمتى از پالك 151 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 10649 مورخه 1397/11/16 آقاى محمدرضا ملکى به شناسنامه شماره 310 کدملى 
1091458464 صادره نجف آباد فرزند یداهللا در قسمتى از پالك ثبتى 960/2 واقع در قطعه 2 بخش 
11 ثبت اصفهان که با ششدانگ پالك 960/1 تواماتشکیل یکباب مغازه رامى دهد به مساحت 28/92 

مترمربع - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شــماره 10652مورخه 1397/11/16 آقاى عبدالرضا شــاپورى ارانى به شناسنامه شماره 
3641 کدملى 1091387095 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
109/35 مترمربع قسمتى از پالك 410/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 10460 مورخه 1397/11/10آقاى محمد قلى قالنى به شناسنامه شماره 28 کدملى 
1129669866 صادره فریدونشــهر فرزند على آقا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 195/48 
مترمربع قســمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال ملک از مالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
61- رأى شــماره 10824 مورخه 1397/11/21 آقاى محمد صادق بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه 
شــماره 33 کدملى 4623188213 صادره شــهرکرد فرزند بهاءالدین در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 135/73 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – موردتقاضا طبق قولنامه 

عادى از طرف مالک رسمى آقاى عشقعلى خدادادئى به متقاضى منتقل شده است  
62- رأى شماره 10162 مورخه 1397/11/2 آقاى صادق طاهرى به شناسنامه شماره 457 کدملى 
4171170435 صادره الیگودرز فرزند صابر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 83/49 مترمربع 
قســمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى ومع 

الواسطه از طرف مالک رسمى خانم رقیه سلطان براتیان مالک شده است 
63- رأى شماره 10177مورخه 1397/11/2 خانم عفت شــفیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
803 کدملى 1091516510 صادره نجف آباد فرزند یداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 175/5 مترمربع قسمتى از پالك 924 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 10176مورخه 1397/11/2 آقاى غالمرضا اکرامیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
347 کدملى 1091037418 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 175/5 مترمربع قسمتى از پالك 924 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شماره 10810مورخه 1397/11/21 خانم زهره جون بخش نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1136 کدملى 1091197954 صادره نجف آباد فرزند محمود در ســه دانگ  مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
66- رأى شــماره 10822مورخه 1397/11/21 خانم معصومه خســروى نجف ابادى به شناسنامه 
شماره 1080928553 کدملى 1080928553 صادره نجف آباد فرزند مجید در سه پنجم دانگ  مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قســمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى شماره 10821مورخه 1397/11/21 آقاى امید خســروى نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1080650393 کدملى 1080650393 صادره نجف آباد فرزند مجید در یک ویک پنچم دانگ  مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قســمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شــماره 10818مورخه 1397/11/21 آقاى نویدخسروى  نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1081170026 کدملى 1081170026 صادره نجف آباد فرزند مجید در یک ویک پنجم دانگ  مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع قســمتى از پالك 298 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى اصالحى شماره 7222 مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شماره 6867 مورخه 1397/7/22 خانم 
عفت خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 43 کدملى 1090995318 صادره نجف آباد فرزند على 
در 445 سهم مشاع از 1074 سهم ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 722/40 مترمربع قسمتى 
از پالك 1032/9 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى نوع ملک اشــتباها یک باب خانه 

قیدشده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى اصالحى شــماره7223 مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شــماره 6866 مورخه 1397/7/22 
آقاى احمد شریفیانا  نجف آبادى به شماره شناسنامه و کدملى 1080256741 صادره نجف آباد فرزند 
غالمرضا در 178 سهم مشاع از 1074 سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 722/40 مترمربع 
قسمتى از پالك 1032/9 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى نوع ملک اشتباها یک باب 

خانه قیدشده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى اصالحى شماره 7224 مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شماره 6865 مورخه 1397/7/22 آقاى 
غالمرضاشریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 664 کدملى 1090889097 صادره نجف آباد فرزند 
برات  در 451 سهم مشــاع از 1074 سهم ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 722/40 مترمربع 
قسمتى از پالك 1032/9 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى نوع ملک اشتباها یک باب 

خانه قیدشده بود - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شماره 10411 مورخه 1397/11/8 خانم فاطمه آقابابائیان به شناسنامه شماره 2342 کدملى 
1091285454صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 56/13مترمربع 

قسمتى از پالك 655/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 10479 مورخه 1397/11/10 آقاى محســن پورنمازیان به شناسنامه شماره 960 
کدملى 1090931751صادره نجف آباد فرزند قنبر در ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه به مساحت 
21 مترمربع برروى قســمتى از پالك 1381 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 
1380 قطعه 1 بخش 11 تشکیل یکباب مغازه را داده است- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

74- رأى شــماره 10439مورخه 1397/11/10خانم مینا احمدى به شناسنامه شماره 294 کدملى 
1091626480صادره نجف اباد فرزند محمدرضا در دودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 215/12 مترمربع قسمتى از پالك 323/7 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره 10440مورخه 1397/11/10خانم مهرى جبارى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
694 کدملى 1090865015صادره نجف اباد فرزند مرادعلى  در چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 215/12 مترمربع قسمتى از پالك 323/7 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 10575 مورخه 1397/11/14 آقاى مهدى صداقت نجف آبادى به شناسنامه شماره 
632 کدملى 1091156603 صادره نجف اباد فرزند رجبعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
158/17 مترمربع قســمتى از پالك 931 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
77- رأى شــماره 10527 مورخه 1397/11/11 خانم افسانه صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
559 کدملى 1091098816 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
200/50 مترمربع قســمتى از پالك 1822 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
78- رأى اصالحى شماره 10494 مورخه 1397/11/10پیرو رأى شماره 9185  مورخه  1397/10/8 
آقاى مهدى مغزى به شناســنامه شــماره 71 کدملى 1829206745 صادره خرمشهر فرزند اسداله 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وانبارى متصل و طبقه فوقانى به مساحت 126 مترمربع 
قسمتى از پالك 1225/9 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى اصالحى شماره 10495 مورخه 1397/11/10 پیرو رأى شماره  9186مورخه  1397/10/8 
خانم فریبا قادرى  به شناسنامه شــماره 105 کدملى 1091487456 صادره نجف آباد فرزند صادق  
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وانبارى متصله و طبقه فوقانى به مساحت 126 مترمربع 
قسمتى از پالك 1225/9 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 9770 مورخه 1397/10/25 آقاى ولى ظفریان سرچاهى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
4689714932 صادره اردل فرزند کرمعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 198/34 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
81- رأى شــماره 10344 مورخه 1397/11/7آقاى مجتبى نبیان به شناسنامه شماره 230 کدملى 
1091169217 صادره نجف آباد فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
315/98 مترمربع قســمتى از پالك 315 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 10347 مورخه 1397/11/7خانم سعیده نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
478 کدملى 1091294887 صادره نجف آباد فرزند ناصرقلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 315/98 مترمربع قسمتى از پالك 315 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 9196 مورخه 1397/10/9 آقاى حیدرعلى شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4046 کدملى 1092124993 صادره نجف اباد فرزند مصطفى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/28 مترمربع قسمتى از پالك 743 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى موردتقاضا راطبق 
قولنامه عادى باواسطه از اقاى  حسین اســماعیلى مالک رسمى که احدى از ورثه سبزعلى اسماعیلى 

مى باشد خریدارى نموده است 
84- رأى شماره 10313 مورخه 1397/11/7 آقاى محمود شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 
801 کدملى 1091356696 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/68 مترمربع قسمتى از پالك 743 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق 
قولنامه عادى باواسطه از آقاى حسین اســماعیلى مالک رسمى که احدى از ورثه سبزعلى اسماعیلى 

مى باشد خریدار نموده است 
85- رأى شماره 10523 مورخه 1397/11/11 آقاى حسین خلیلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2777 کدملى 1092255664 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
135 مترمربع قسمتى از پالك 887 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
86- رأى شــماره 10413 مورخه 1397/11/9 خانم زینب ارپنائى به شــماره شناســنامه وکدملى 
1080007113 صادره نجف اباد فرزند نشولى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/33 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
87- رأى شماره 10525 مورخه 1397/11/11 آقاى عزیزاهللا کریمى به شناسنامه شماره 14 کدملى 
5499659745 صادره تیران فرزند احمد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 159/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 1089 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 9849 مورخه 1397/10/26 خانم حمیده السادات موسوى دره بیدى به شناسنامه 
شــماره 14309 کدملى 1092227474 صادره نجف آباد فرزند سیدولى اهللا نسبت به سه سهم وسى 
ونه –پنجاه وپنجم سهم مشاع از سیزده سهم ویکصدوهشتادونه – دویست وبیستم سهم ششدانگ 
یک باب خانه باستثناءبهاءثمنیه اعیانى به مساحت 150/83 مترمربع قسمتى از پالك 302 باقى مانده 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 9836 مورخه 1397/10/26 آقاى حسینعلى عباد نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
5676 کدملى 1092284672 صادره نجف آباد فرزند یداله  نســبت به 10/15 سهم مشاع از سیزده 
سهم ویکصدوهشتادونه – دویست وبیستم سهم ششدانگ یک باب خانه باستثناءبهاءثمنیه اعیانى به 
مساحت 150/83 مترمربع قسمتى از پالك 302 باقى مانده قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره 10585 مورخه 1397/11/15 آقاى مسعود پورى شعبان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 379 کدملى 1091107181 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب تعمیرگاه به 
مساحت 231/50 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک 

از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
91- رأى شماره 10582 مورخه 1397/11/14 آقاى على یزدانى على آبادى به شناسنامه شماره 13 
کدملى 5499765561 صادره تیران وکرون فرزند غالمعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
245/62 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
92- رأى شماره 10558 مورخه 1397/11/13 آقاى صفرعلى محمدى به شناسنامه شماره 7 کدملى 
5759753304 صادره چادگان فرزند امیراقا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع 
واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد
93- رأى شماره 10521 مورخه 1397/11/11 خانم بتول براتى جوزدانى به شناسنامه شماره 23879 
کدملى 1090236719 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176 
مترمربع قسمتى از پالك 536 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
94- رأى شماره 10584 مورخه 1397/11/14 خانم زهرا سلیمان نژاد نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1017 کدملى 1090918909 صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 94 مترمربع قسمتى از پالك 623 باقى مانده قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان که 
درراستاى استانداردسازى به پالك 623/9 تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

95- رأى شماره 10583 مورخه 1397/11/14 آقاى عبدالکریم حسناتى به شناسنامه شماره 1081 
کدملى 1090833776 صادره نجف آباد فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 94 مترمربع قسمتى از پالك 623 باقى مانده قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان که درراستاى 

استانداردسازى به پالك 623/9 تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شــماره 10375 مورخه 1397/11/8 آقاى مهدى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
170 کدملى 1091151989 صادره نجف اباد فرزند على در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 122/74 مترمربع قسمتى از پالك 439 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 10367 مورخه 1397/11/8 خانم محبوبه مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1854 کدملى 1091255458 صادره نجف اباد فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 122/74 مترمربع قسمتى از پالك 439 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى اصالحى شــماره 7044 مورخه 1397/7/29 پیرو رأى شماره  5939 مورخه 1397/6/12 
آقاى عبداله دارانى گنهرانى به شناسنامه شــماره 155 کدملى 5499971196 صادره تیران وکرون 
فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/10 مترمربع قسمتى از پالك 391/3609بخش 
9 ثبت اصفهان که در رأى قبلى اشتباهامســاحت 115/37 درج گردیده  - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
99- رأى شماره 9797 مورخه 1397/10/25 آقاى مجتبى عرفانى به شناسنامه شماره 899 کدملى 
1091159270صادره نجف اباد  فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
285/16 مترمربع قســمتى از پالك 712 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
100- رأى شــماره 9798 مورخه 1397/10/25 خانم نگار عرفانى به شناســنامه وکدملى شــماره 
1080751645صادره نجف اباد  فرزند مجتبى  در یک ونیم  دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 285/16 مترمربع قسمتى از پالك 712 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شــماره 9799 مورخه 1397/10/25 خانم نیایش عرفانى به شناســنامه وکدملى شماره 
1081126159صادره نجف اباد  فرزند مجتبى  در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 285/16 مترمربع قسمتى از پالك 712 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد

102- رأى شــماره 10522 مورخــه 1397/11/11 آقاى محمد على حبیب اللهــى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 917 کدملى 1090800592 صادره نجف آباد فرزند على محمد در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 64/90 مترمربع قسمتى از پالك 655/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
103- رأى شــماره 10196 مورخه 1397/11/3 آقاى محمدرضا ربانیان نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 154 کدملى 1091525625 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 164/50 مترمربع قســمتى از پالك 764و 765 قطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شماره 10560 مورخه 1397/11/13 آقاى سید مصطفى نوریان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 57 کدملى 1091448841 صادره نجف آباد فرزند سید آقا در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 278 مترمربع قســمتى از پالك 931/5 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 10338 مورخه 1397/11/7 آقاى حسن داورى به شناسنامه شماره 562 کدملى 
1090988656 صادره نجف اباد فرزند اســماعیل در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 205/82 مترمربع قسمتى از پالك 582 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
106- رأى شماره 10340 مورخه 1397/11/7 خانم اکرم موحدى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
425 کدملى 1091466777 صادره نجف اباد فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 205/82 مترمربع قسمتى از پالك 582 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
107- رأى شــماره 10502 مورخه 1397/11/10 آقاى حســن ذوالفقارى به شناسنامه شماره 972 
کدملى 1090801149 صادره نجف آباد فرزند رضا درچهار ویک – پنجم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 351/30 مترمربع قسمتى از پالك 619 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
108- رأى شماره 10504 مورخه 1397/11/10 خانم اقدس رجبیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1204 کدملى 1090881266 صادره نجف آباد فرزند مهدى  دریک وچهار – پنجم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 351/30 مترمربع قسمتى از پالك 619 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 9216 مورخه 1397/10/9خانم فریبا ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
356 کدملى 1091067341 صادره نجف آباد  فرزند حســین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
235/90 مترمربع قســمتى از پالك 949 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
110- رأى شــماره 10524 مورخه 1397/11/11 خانم الهام نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 376 کدملى 1091585873 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 122/60 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
111-  رأى اصالحى شماره 10499 مورخه 1397/11/10 پیرو رأى شماره 8978 مورخه 1397/10/4 
آقاى حسین منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 248 کدملى 1091104875صادره نجف آباد 
فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 121/50 مترمربع 
قسمتى از پالك 245 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که اشــتباها یک باب خانه درج گردیده بود - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى اصالحى شماره 10500 مورخه 1397/11/10 پیرو رأى شماره 8979 مورخه 1397/10/4 
خانم زینب یوسفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 4275 کدملى 4722108048 صادره کویت  فرزند 
عباسعلى  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 121/50 مترمربع 
قسمتى از پالك 245 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که اشــتباها یک باب خانه درج گردیده بود - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شماره 9596 مورخه 1397/10/20 آقاى عباسقلى حسامى به شناسنامه شماره 59 کدملى 
1129285936 صادره فریدونشهرفرزند منصور در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 391/10139 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 9631 مورخه 1397/10/23 خانم سمانه صالحى به شناسنامه شماره 1761 کدملى 
1091279195 صادره نجف آباد فرزند محمد در چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 133/03 مترمربع قســمتى از پالك 355 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 9630  مورخه 1397/10/23 آقاى مجتبى خانیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
918 کدملى 1091159467 صادره نجف آباد فرزند کاظم  در دودانگ مشــاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 133/03 مترمربع قسمتى از پالك 355 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
116- رأى شماره 9605 مورخه 1397/10/20 آقاى حمید گلشــادى به شناسنامه شماره  5 کدملى 
1091747301 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب خانه وزمین محصور متصله به 
مساحت 517/20 مترمربع قسمتى از پالك 391/3577 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول :1397/12/8  - تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/12/23 م الف: 

394505 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 12/163 
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 139760302023001019 مورخ 97/11/29 آقاى مصطفى مالاحمدى 
به شماره شناســنامه 89 کدملى 1091925781 صادره از نجف آباد فرزند حبعلى نسبت به ششدانگ 
یک واحد پارکینگ به مساحت 94/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3298- اصلى واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/12/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23 م الف: 392650 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/161 
حصروراثت 

جالل انتشارى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 497 به شرح دادخواست به کالسه 1740/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه نادرخانى نجف 
آبادى بشناسنامه 712 در تاریخ 97/7/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد جواد انتشــارى نجف آبادى ش ش 311 ، 2. حکیمه انتشارى 
نجف آبادى ش ش 636 ، 3. زهره انتشارى نجف آبادى ش ش 93 ، 4. عظیمه انتشارى نجف آبادى 
ش ش 755 ، 5. نجیمه انتشــارى نجف آبادى ش ش 95 ، 6. جالل انتشــارى نجف آبادى ش ش 
497  7- طیبه انتشارى نجف آبادى ش ش 1163 (فرزندان متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 391649/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/156
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان صفر مهدورى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده آقاى بابک مهبدان 
به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1446/97 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/1/24 ســاعت 11:00 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. 392495/ م الف شعبه 5 امیرآباد 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/157
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 5 فقره چک به مبلغ 125/000/000 
ریال به طرفیت خوانده سید ناصر حسینى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1414/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/17 ساعت 
10/30 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 اســت 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. 392683/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/158
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواســته مطالبه دو فقره چک به مبلغ 
131/000/000  به طرفیت خوانده علیرضا بتوئى  به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1415/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/1/17 
ساعت 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 

فقط یک نوبت درج خواهد شد. 392686/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/159
اخطار اجرایى

محکوم علیه پژمان پى خسته بنشانى مجهول المکان محکوم له : سحراحمدوند فرزندشفیع به نشانى 
شاهین شهر خ گلدیس فازیک خ عالمه فرعى 5 به موجب راى شماره 686 تاریخ 14 / 9 / 97 حوزه 
6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان گز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وشصت وپنج هزارریال هزینه دادرسى وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ 97/8/2لغایت اجراى حکم درحق محکوم له وپرداخت نیم عشــراجرایى درحق 
صندوق دولت - مــاده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید . 389871/م الف شعبه  6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

گز /12/165 
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ســیر عالوه بر خــواص و فواید 
بســیار زیادى که براى سالمت 
بــدن دارد براى برخــى افراد با 
شرایط خاص مى تواند عوارض 
و خطراتى هم داشته باشد که باید 

از خوردن آن پرهیز کنند.
مردم ســیر را به عنوان یکى از 
بهترین خوراکى ها مى شناسند. 
یک بخشى از سیر براى درمان 
و باال بردن سیســتم ایمنى بدن 
استفاده مى شود. مصرف مداوم 
ســیر تــا 63 درصــد از ابتال به 
آنفلوآنزا و ســرماخوردگى جلوگیرى مى کند و عفونت هاى گوارشــى را درمان
 مى کند، طبق آنچه در ادامه این بخش از سالمت نمناك خواهید خواند مواردى هم 

وجود دارد که مصرف سیر مجاز نیست.
گاهى اوقات سیر نارس باعث تنفس سخت مى شود. مصرف سیر نارس مى تواند 
تأثیر عکس روى فرد بگذارد. در ادامه به موارد ممنوعیت مصرف ســیر خواهیم 
پرداخت. مواقعى که باید از مصرف سیر خوددارى کنید یا بهتر است بگوییم افرادى 

با این شرایط گزینه مناسبى براى خوردن سیر نیستند:
1. مصرف داروى ضد انعقاد

سیر یک ضد انعقاد طبیعى اســت که بهترین درمان براى گردش خون است به 
همین دلیل توصیه مى شود از مصرف ســیر پرهیز کنید چون موجب خونریزى 

شدید مى شود.
2. تپش قلب

اگر بعد از خوردن سیر دچار تپش قلب مى شوید بهتر است در این مورد احتیاط کنید.
3. باردارى

مصرف سیر در دوران باردارى براى درمان به هیچ وجه توصیه نمى شود و حتماً باید 
با مشورت پزشک مصرف شود.

4. فشار خون پایین
اگر فشارخون طبیعى یا پایین دارید بهترین پیشنهاد این است که از خوردن سیر 

پرهیز کنید، چون خوردن سیر باعث افت فشار خون مى شود.
5. مشکالت کبدى

مصرف ســیر تأثیر دارو روى بدن را کاهش مى دهد. بیشــتر داروها مخصوصًا 
داروهاى کبد و جلوگیرى از باردارى، اگر با سیر مصرف شوند تأثیر بر عکس روى 

بدن مى گذارند.
6. مشکالت گوارشى

سیر براى دستگاه گوارش سنگین است، بنابر این اگر شما دستگاه گوارش حساسى 
دارید، سیر مصرف نکنید.

مصرف قرص ها در زمان مناســب روز مى تواند تفاوت 
زیادى در میزان کارایى آنها داشته باشد. در این مطلب، 

زمان درست مصرف داروها را مورد بحث قرار داده ایم:
داروهایى که باید قبل از صبحانه مصرف 

شوند
1-مکمل هاى آهن 

یک لیوان آب پرتقال و یک معده خالى، بهترین شرایط 
را براى دریافت مکمل آهن فراهــم مى آورد. ویتامین 
C موجود در آب پرتقال، میــزان جذب آهن را افزایش 
مى دهد. محیط اسیدى (که توسط این نوشیدنى فراهم 
مى شــود) به آهن کمک مى کند تا به طور کامل جذب 
بدن شــود. اگر اســتفاده از مکمل آهن با معده خالى، 
احساس تهوع به شما مى دهد، آن را همراه با غذا مصرف 
کنید. در این حالت اگرچه جذب آهن کمى کاهش پیدا 
مى کند اما هنوز اثرات خودش را خواهد داشــت. آهن 
همچنین مى تواند با سایر قرص ها تداخل منفى داشته 
باشد و مانع جذب مکمل هاى کلسیم، داروهاى تیروئید، 

مولتى ویتامین ها و آنتى بیوتیک ها شود. 
2-داروهاى فشار خون 

فشــار خون معموًال در صبح باالتر است. بنابراین بهتر 
است وقتى از خواب برمى خیزید، داروى فشار خونتان 
را مصرف کنید، تا در طول روز میزان آن ثابت و در حال 

تعادل نگه  داشته شود.
3-داروهاى تیروئید

 این داروها زمانى بهتریــن عملکرد را دارند که با معده 
خالى مصرف شــوند. اگر عالوه بــر داروى تیروئید، 
داروهاى دیگرى نیز مصرف مى کنید، حتى داروهاى 
بدون نســخه اى مانند مولتى ویتامین، بهتر اســت با 
داروســاز درباره زمان مصرف دارو در طول روز، براى 

بهترین عملکرد مشورت کنید.
4-داروهاى رفالکس اسیدى و سوزش سر دل

 براى رها شدن از رفالکس اسید معده و سوزش سر دل، 

این داروها را قبل از خوردن غذا مصرف کنید. داروهاى 
رفالکس اسیدى و سوزش سر دل به زمانى براى فعال 
شدن و کار کردن نیاز دارند، بنابراین در این صورت، در 
طول روز از شر عالیم رفالکس اســید معده خالص 

خواهید شد.
5-داروهاى پوکى استخوان 

طیف وسیعى از داروهاى پوکى استخوان، اولین دارویى 
هستند که باید در روز و با معده خالى مصرف شوند، چه 

از نوع ُدز هفتگى یا ماهانه باشند. 
هنوز یک داروى پوکى استخوان نیز وجود دارد که باید 
در هنگام خواب، آن هم به طور روزانه مصرف شود و به 

عنوان قرص هاى صبحگاهى شناخته نمى شود.
داروهایى که باید بعد از صبحانه مصرف 

شوند
1-مولتى ویتامین ها 

خوردن صبحانه تان تمام شد؟ اکنون وقت آن است که 
مولتى ویتامین روزانه خود را دریافت کنید. مقدار چربى 
موجود در وعده غذایى شما، به ویتامین هاى محلول در 
چربى (A، D، E و K) کمــک مى کند تا بهتر جذب 
شوند. مولتى ویتامین ها همچنین مى توانند به تقویت 

انرژى کمک کنند.
2-داروهاى ضد احتقان بینى و ضدآلرژى 

خستگى و عالیم متداول آلرژى مانند خارش چشم ها، 
اغلب در صبح تشدید مى شود. مصرف این قرص ها پس 
از صبحانه کمک مى کند تا سینوس ها پاکسازى شوند، 
بنابراین در طول روز احســاس بهترى خواهید داشت. 
اکثر مردم باید از مصرف این دارو در بعد از ظهر یا شب 
جلوگیرى کنند. زیرا آنها مى توانند شما را بیدار نگه دارند.

3-پروبیوتیک ها 
همیشــه بعد از غذا خوردن، پروبیوتیک مصرف کنید. 
غذاى موجود در معده شما، این کمک کنندگان هضم 
را تشویق مى کند تا به حداکثر توانایى خود برسند. اگر 

پروبیوتیک هــا را با معده خالى مصــرف کنید، آنها در 
محیطى غیردوستانه وارد مى شــوند که در آن، شرایط 

اسیدى مى تواند بقاى آنها را تهدید کند.
داروهایى که باید در هنگام صبح مصرف 

شوند
1-داروى آرتریت

 استفاده از داروهاى آرتریتى قبل یا بعد از صبحانه، به 
کنترل عالیم در طول روز کمک مى کند. بســیارى از 
نسخه هاى داروى آرتریت داراى ُدز دوم نیز هستند که 
مى توانند بعد از شام مصرف شــوند تا اطمینان حاصل 
شود که افراد مبتال، با سفتى کمتر و تحرك بیشتر، روز 

بعد خود را آغاز مى کنند.
2-داروهاى دیورتیک

مراجعه مکرر به سرویس بهداشتى، اصلى ترین عارضه 
مصرف داروهاى ادرارآور اســت. بنابراین مصرف این 
داروها در صبح، به جلوگیــرى از اختالل خواب کمک 
خواهد کرد. مصرف داروهاى دیورتیک در صبح، به بدن 
کمک مى کند تا آب اضافى دریافت شده در طول روز را 
دفع کند، بنابراین ساعات شب به خوابتان اختصاص پیدا 

خواهد کرد نه بیدار شدن مکرر.
داروهایى که باید بعد از شام مصرف شوند

1-داروهاى کلسترول
کبد شما بیشترین میزان کلســترول را هنگام شب و 
زمانى که خواب هستید، تولید مى کند. بنابراین مصرف 
داروهاى کلسترول پس از شام، کمک خواهد کرد تا کبد 

سطح کلسترول خون را در حالت تعادل نگه دارد.
داروهایى که باید قبــل از خواب مصرف 

شوند
1-قرص خواب

براى جلوگیرى از خواب آلودگى و چرت هاى ناخواسته 
روزانه، قرص هاى خواب آور باید قبل از خواب شــبانه 

استفاده شوند.

هر دارویى را چه زمانى از روز 
مصرف کنیم؟

علت هاى عمده 
ایجاد صدا در فک

یک متخصص جراحى دهان، فک و صورت با اشاره به اینکه 
صداهاى فکى عمدتًا نشانه تومور نیست، گفت: این مشکل مى تواند 

مقدمه اختالالتى همچون ساییدگى مفصل و دررفتگى آن باشد و درمان به 
موقع و تشخیص آن بسیار حائز اهمیت است. محمدعلى آسایش با اشاره به اینکه 

درگیرى مفصلى یکى از مواردى به شــمار مى رود که توسط متخصصین جراحى 
دهان، فک و صورت مورد بررسى قرار مى گیرد، گفت: این مسئله درمان هاى متفاوت 
دارویى و جراحى را اعم از ساده و پیشرفته در برمى گیرد و درگیرى مفصلى مى تواند 
سبب ایجاد صدا و درد فک در هنگام غذا خوردن یا صحبت کردن شود.  وى گفت: 

نقص مادرزادى در استخوان ها و عضالت ناحیه فک، ضربات دوران کودکى، 
شکستگى ها، سن و همچنین تصادفات، از علل ایجاد درد مفصل به 

شمار مى رود که در صورت بى توجهى مى تواند سبب دررفتگى 
فک و دیگر مشکالت مفصل گیجگاهى شود.

چاى و عسل را 
چه زمانى مصرف کنیم؟

چاى خوب چایى است که دیر دم بکشد، زود رنگ ندهد 
و معطر نباشد.

 خوردن چاى بعد از غــذا دو ضرر عمده دارد که شــامل اخالل در کار 
معده و اختالل در جذب آهن مى شود. خوردن چاى داغ، زمینه ساز سرطان 

حنجره است.
همچنین باید چاى را کمرنگ خورد. طبع چاى، سرد و خشک است، بنابراین هر 

چه کمتر بخورید به نفعتان است.
اگر چاى را به دلیل آنتى اکسیدان آن مى خورید، چاى سبز گزینه بهترى است. 

همچنین خوردن چاى با قند، ضرر در ضرر است و اگر داخل چاى عسل 
مى ریزید، موقعى عسل را به آن بیافزایید که چاى داغ نباشد. دماى 

باالى 60 درجه، خواص عسل را از بین مى برد.

چگونه مشکالت 
پوستى را در افراد دیابتى

 از بین ببریم؟
کنترل دقیق قند خون یکــى از مهمترین عوامل براى جلوگیرى 

از بروز مشکالت پوستى در دیابتى هاســت. عامل مهم دیگر، تبعیت 
از توصیه هاى مشــاورین دیابت در مورد تغذیه، ورزش و استفاده منظم و 

صحیح دارو هاست.
 همچنین مراقبت هاى فردى از پوســت براى کاهش خطر ابتال به مشکالت 

پوستى، از جمله موارد ضرورى براى دیابتى هاست. 
براى جلوگیرى از مشکالت پوستى قند خونتان را در محدوده نرمال نگهدارید، 

از صابون  و شامپو هاى مالیم استفاده و به خوبى آبکشى و خشک کنید، 
با آب خیلى داغ دوش نگیرید و روزانه پوستتان را مرطوب کنید.

اگر دندان هاى 
حساسى دارید 
چاى سبز بخورید

بسیارى از افراد در طول روز چاى سبز مى نوشند اما شاید ندانند که 
چاى سبز چه سود شگفت انگیزى براى بدنشان دارد.

افرادى که دندان و لثه هاى حساســى دارند، ناچار هستند مراقب مصرف 
خوراکى هاى سرد و گرم باشــند، خمیردندان مخصوص مصرف کنند و حتى 
برخى خوراکى ها را نخورند. این شرایط اصًال ساده نیست ولى به نظر مى رسد 

مصرف روزانه چاى سبز در کاهش این عالیم مفید است.
درواقع عصاره چاى سبز دقیقًا همان کارى را براى دندان ها و لثه ها مى کند 

که داروهاى تسکین دهنده و خمیردندان هاى مخصوص انجام مى دهند. 
ترکیبات شگفت انگیز چاى سبز مثل یک سپر مقاوم، از دندان ها 

در برابر حمالت محافظت مى کند و البته چاى سبز حاوى 
فلوراید هم هست.

سماق یکى از اجزاى اصلى سفره 
هفت ســین ایرانیان است. سماق 
فواید زیادى دارد که ما در ادامه به 
طور کامل خواص سماق را براى 
ســالمتى، کبد چــرب، الغرى و 

پوست و مو شرح داده ایم.
اگر دهانتان زخم باشد

براى درمان آن از دمنوش سماق 
اســتفاده کنید. فقط بگذارید که 
دمنوش خنک باشــد تا زخمتان را 

ملتهب نکند.
اگر پلک چشمتان دچار ناراحتى شده

بعد از خنک شدن دمنوش، به آن گیاه خرفه اضافه کنید و به کمک پارچه اى تمیز پلک ها 
را بشویید. همچنین اگر خونریزى بینى دارید، دمنوش خنک شده را به پارچه اى تمیز 

آغشته کرده و روى پیشانى کمپرس کنید.
تسکین گلو درد

از جوشانده آن به صورت غرغره استفاده کنید. این دمنوش غنى از ویتامین C است که 
مصرف آن به جوانسازى پوست و مو کمک مى کند. این دمنوش آنتى اکسیدان هایى 
دارد که باعث کاهش کلسترول و چربى خون باال شده و از ابتال به بیمارى هاى قلبى 
جلوگیرى مى کند. همچنین این دمنوش مى تواند به افراد مبتال به دیابت براى کاهش 

قند خون کمک شایانى کند.
خاصیت چربى سوزى دارد

مصرف این دمنوش، براى الغرى شکم و کاهش وزن بسیار اثربخش است. 
خواص سماق براى پوست و مو

1-جوان سازى پوست صورت: سماق حاوى مقادیر زیادى ویتامین C است که باعث 
کاهش چروك پوست شده و به جوانسازى پوست صورت کمک مى کند.

2-درمان لک سفید و قهوه اى پوست: جوشانده برگ، ریشــه و ساقه سماق را روى
 لکه هاى سفید و قهوه اى پوست صورت بمالید، آنها را درمان مى کند.

3-درمان کهیر: براى درمان کهیر، سماق و جوش شیرین را با هم ترکیب کنید و روى 
کهیر بمالید.

4-سیاه شدن موى سر: شستشوى موها با دمنوش برگ درخت سماق باعث سیاه شدن 
موى سر مى شود. 

یک محقق و پژوهشــگر طب 
سنتى مصرف نوعى جوانه را در 
سم زدایى از کبد، رفع کبدچرب 
و رفع ُگرگرفتگى در زنان یائسه 

مؤثر دانست.
حیدر عظمایى درباره مهمترین 
خواص جوانه مــاش گفت: این 
جوانه داراى انــواع ویتامین ها و 
امالح معدنى مفید است و تأثیر 
چشمگیرى در تقویت، طراوت، 
جوانســازى و ترمیم پوست و مو 
دارد و از پیرى زودرس پیشگیرى 

مى کند. وى افزود: جوانه ماش به علت داشتن ویتامین هاى A، E و C خاصیت 
آنتى اکسیدانى دارد و موجب تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت از آن در برابر 

انواع بیمارى ها مخصوصاً سرطان ها مى شود.
عظمایى بیان کرد: این جوانــه براى افرادى که قصد کاهش وزن دارند، بســیار 
مفید است زیرا باعث الغرى و تناسب اندام مى شود. این محقق و پژوهشگر طب 
سنتى گفت: جوانه ماش به علت داشتن ویتامین D، کلسیم، منیزیم و فسفر تأثیر 
چشمگیرى در تقویت و استحکام اســتخوان و دندان دارد و از پوکى استخوان و 

آرتروز پیشگیرى مى کند.
عظمایى بیان کرد: این جوانه موجــب تقویت بینایى مى شــود و از آب مروارید 
پیشگیرى مى کند. وى گفت: از دیگر خواص جوانه ماش مى توان به کنترل قند، 
فشار و چربى خون، تقویت سیستم قلبى-عروقى، تقویت معده و دستگاه گوارش 
و رفع گرگرفتگى زنان یائسه اشاره کرد. این محقق و پژوهشگر طب سنتى بیان 
کرد: این جوانه تأثیر چشمگیرى در تقویت عمومى، افزایش سطح انرژى و عضالنى 
شــدن بدن دارد. وى اظهار کرد: جوانه ماش موجب ســم زدایى از کبد مى شود و 

کبدچرب را رفع مى کند؛ همچنین کلیه و مجارى ادرار را پاکسازى مى کند.

بر اســاس تحقیقــات جدید 
انگلیس مشــخص شــد تأثیر 
تمرینات ورزشى و دارو درمانى 
بر کاهش فشار خون بیماران، 

یکسان است.
در ابتداى امر نتایج بررســى ها 
نشــان مى داد که دارو درمانى 
اثرى بهتر از تمرینات ورزشــى 
دارد امــا زمانى کــه محققان 
دامنه تحقیــق را بــه افرادى 
که مبتال به فشــار خون بودند، 
محــدود کردنــد، مشــخص 
شــد تأثیر تمرینات ورزشــى و دارو درمانى بر کاهش فشــار خون بیماران، 

یکسان است.
فشار خون نیرویى است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها وارد مى شود 
تا خون در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در 
طول زمان ثابت باقى بماند، بدن با مشکالت زیادى روبه رو مى شود. به طور 
متوسط از بین هر سه فرد میانسال، یک نفر به این عارضه مبتالست. فشار خون 
مهمترین عامل بروز بیمارى هاى قلبــى و بیمارى هاى قلبى مهمترین عامل 

مرگ و میر در سراسر جهان است.

مقادیر باالى پونیسیک اسید، آنتى اکسیدان ها و ویتامین هاى موجود در روغن هسته انار از 
پیرى زودرس در بدن جلوگیرى مى کند.

 روغن هسته انار با افزایش تولید کالژن، به رفع چین و چروك پوست صورت و دور چشم 
کمک مى کند و باعث جوانسازى پوست صورت مى شود.

خواص دمنوش سماق براى کاهش وزنوقتى خوردن سیر ممنوع است

تأثیر ورزش بر کاهش فشار خون

رفع چروك پوست صورت و دور چشم

درمان کبدچرب با جوانه ماش
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آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى مردم! خدا را! خدا را! پروا کنید، براى حفظ قرآن، که از شما 
خواسته و حقوقى که نزد شما سپرده است. پس همانا خداى سبحان 
شــما را بیهوده نیافرید و به حــال خود وانگذاشــت و در گمراهى و 
کورى رها نساخته اســت، کردارتان را بیان فرمود واز اعمال شما 
باخبر است و سرآمدِ زندگى شما را مشخص کرد و «کتابى بر شما 

موال على (ع)نازل کرد که روشنگر همه چیز است».

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/19

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

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

(داخلى 395)

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه 272/2- 4- 97
18/191/930/277910/000/000جارىفاضالب زرین شهر (دو مرحله اى)

احداث سازه دانه گیر تصفیه خانه فاضالب 316- 4- 97
16/261/894/762814/000/000جارىشرق اصفهان (با ارزیابى کیفى)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه  عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام 
دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیررا مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل  اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/19

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا :8-36680030-031(مزایده داخلى 458 مناقصه داخلى 388)

مبلغ تضمین (ریال) نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

457,000,000 جارى مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتى ، خسارتى مازاد شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان 97-4-279/297

250,000,000 جارى خرید 5  دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضالب سپاهان شهر  97-4-311

150,000,000 جارى خرید یک دستگاه آشغالگیر مکانیکى تصفیه خانه فاضالب سپاهان شهر  97-4-312

30,000,000 جارى مزایده فروش  درختان آفت زده  و خشکیده  در محوطه هاى فضاى سبز  تصفیه خانه هاى  آب و فاضالب  ، انبار 
چشمه توتى ، کارخانه لوله سازى  و چاه فلمن 97-4-317

268,000,000 جارى اعتبارات 
فوالد

 خرید و اجراى  سامانه هوشمند  نظارت تصویرى  منطقه مبارکه  در محدوده  تصفیه خانه فاضالب مبارکه  و 
ایستگاه هاى  پمپاژ جدید االحداث 97-4-318

514,000,000 جارى اعتبارات 
فوالد خرید و اجراى سامانه هوشمند نظارت تصویرى منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه  فاضالب لنجان  97-4-319

561,000,000 جارى خرید دوربین هاى مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به  
چشمه توتى ، پدر شاپ، چاه هاى شماره 4 و 9 فلمن و فاز دوم ستاد مرکزى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  97-4-320

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 12/08 /1397

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 715 مورخ 
97/10/16 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد کشتارگاه 
صنعتى دام زرین شهر را به صورت اجاره براى مدت یک سال 
از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/12/15 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

میثم محمدى- شهردار  زرین شهرمیثم محمدى- شهردار  زرین شهر

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 85 مورخ 97/08/31 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور در نظر دارد نســبت به فروش زمین کارگاهى از طریق آگهى 
مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقدى و اقساط اقدام نماید. (پرداخت هر نوع 
مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى 

ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/12/14 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200

آگهى تجدید مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خور سید حیدر ثمریان- شهردار خور 

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 97/5/1667 مورخ 1397/11/13 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد امتیاز بهره بردارى و اجاره تابلوهاى تبلیغاتى با سازه هاى فک 
متحرك سطح شهر کلیشاد و سودرجان را از طریق برگزارى مزایده به مدت یک سال به کانون هاى 
تبلیغاتى و یا نمایندگى هاى داراى مجوز معتبر واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد مطابق 

اطالعات ذیل به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده    (نوبت اول)

حامد اخگر- شهردار کلیشاد و سودرجانحامد اخگر- شهردار کلیشاد و سودرجان

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 700 مورخ 97/10/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد مجموعه ورزشى جهان پهلوان تختى (شامل 
است خر و سالن ورزشى) را به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق 
مزایده عمومى واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 97/12/15 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 120 مورخ 97/08/20 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش اراضى مسکونى از طریق آگهى 
مزایده و دریافت بهاى آن به صورت نقدى و اقساط اقدام نماید. (پرداخت هر نوع 
مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وق ت ادارى 

ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/12/14 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323200

آگهى مزایده

سید حیدر ثمریان- شهردار خورسید حیدر ثمریان- شهردار خور

سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
قطعات و کاالهاى بالاستفاده از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت 
مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/18 
به سازمان اتوبوسرانى نجف آباد و حومه مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 
97/12/20 به دبیرخانه محرمانه شــهردارى نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده مى بایستى 
وجه سپرده شرکت در مزایده را مطابق لیست سپرده مزایده که در مدارك مزایده موجود مى باشد، به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز به حســاب شماره 0106318384009 ســازمان اتوبوسرانى نجف آباد نزد
 بانک ملى به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند. هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج اســت و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

رضا رضایى- مدیرعامل سازمان رضا رضایى- مدیرعامل سازمان 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 12/08 /1397

نوبت دوم نوبت دوم

نوبت دوم نوبت دوم

چاپ دومنوبت دوم

نوبت دوم چاپ اول

1397/12/09 الى 1397/12/23 مهلت بازدید و اخذ اسناد
1397/12/10 الى 1397/12/25 مهلت تحویل اسناد

1397/12/26 بازگشایى اسناد


