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سخنگوى کمیســیون انرژى مجلس مى گوید 
هشــدارهاى مکرر شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هــاى نفتى در مورد حفاظــت از کارت 
ســوخت ربطى بــه احتمــال ســهمیه بندى 
مجدد بنزین نــدارد و تصمیمى بــراى افزایش 
قیمت یا ســهمیه بندى بنزین در دست بررسى 
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رکورد 30 ساله در چهارمحال و بختیارى شکسته شد

واکنش کارگردان «ممنوعه» به نگرانى ها
 بابت سانسور سریال

اگر قصه رسالتش را
 از دست بدهد 

صداى اعتراضم بلند مى شود

زمستان اختالفات در راه است!
  تیم فوتبال اســتقالل تهران در فصل جارى فراز و نشیب هایى 
داشت اما در مجموع تاکنون نتایج مطلوبى نگرفته است. حذف از 
جام حذفى و پذیرفتن دو شکســت در لیگ برتر و قرار گرفتن 
در رده هشتم جدول، قطعًا نتایج مطلوبى براى این تیم به 

حساب نمى آید.
سرمربى و تیم مدیریتى این باشگاه در صدد هستند تا ...
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سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تأثیر 
افزایش قیمت دالر بر روى قیمــت مواد مخدر افزود: 
اگر هم تغییرات نرخ دالر رخ داده باشد، افزایش حجم 
تولید در این ابعاد باعث مى شــود قیمــت مواد مخدر 

کاهش یابد. 
پرویز افشار اظهار کرد: قاچاقچیان با تجارب قبلى که 
دارند، به هیچ عنوان اجازه نمى دهند قیمت مواد مخدر 
افزایش زیادى پیدا کند چرا که اگر قیمت خیلى افزایش 

یابد، آنها مشتریانشان را از دست مى دهند.
ســخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
افزایش قیمت «گل» نیز ناشى از تغییرات قیمت دالر 

نیست، تصریح کرد: افزایش  قیمت «گل» به این دلیل 
اســت که موجى از تغییر الگوى مصرف به سمت این 
ماده مخدر به راه افتــاده، یعنى تعداد مصرف کنندگان 
این ماده فزونى پیدا کرده است و این باعث شده تا در 
نظام عرضه و تقاضا، به دلیل تقاضاى بیشــتر، قیمت 
نیز باالتر رود. افشار با بیان اینکه در مدت اخیر قیمت 
تریاك تغییرى نکرده است، افزود: قاچاقچیان یک کار 
مهم دیگر نیز انجام مى دهد، به طــورى که اگر واقعًا 
تولید در افغانستان زیاد نشده بود نیز آنها سعى مى کردند 
قیمت را پایین نگه دارند و این کار را از طریق افزایش 

ناخالصى ها در مواد مخدر انجام مى دادند.

سخنگوى کمیسیون انرژى مجلس مى گوید هشدارهاى 
مکرر شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى در مورد 
حفاظت از کارت سوخت ربطى به احتمال سهمیه بندى 
مجدد بنزین ندارد و تصمیمى بــراى افزایش قیمت یا 

سهمیه بندى بنزین در دست بررسى نیست.
اســدا... قره خانى الوســتانى در گفتگو با «پانا» درباره 
هشدارهاى مکرر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
در مورد کارت سوخت شهروندان و شایعه هایى که در مورد 
احتمال ســهمیه بندى مجدد بنزین مطرح است، گفت:  
هیچ گونه تصمیمى در مورد افزایش قیمت بنزین یا احتمال 
سهمیه بندى سوخت وجود ندارد. البته مطالعه هایى در این 

زمینه در دست بررسى است تا دو هدف کنترل مصرف و 
جلوگیرى از قاچاق سوخت را محقق کند.

قره خانى گفت:  در گذشته افزایش قیمت بنزین تجربه شد 
و در کوتاه مدت در کنترل مصرف مؤثر واقع شد اما این ابزار 
کنترلى در درازمدت، مهارکننده رشد مصرف نشده است و 
نشان مى دهد تنها با افزایش قیمت نمى توان در این زمینه 

موفق عمل کرد.
وى ادامه داد: قوانین و راهکارها باید به گونه اى باشــند 
که در درازمدت کنترل کننده باشد. دستگاه هاى ناظر نیز 
باید به وظیفه خود عمل کنند و از قاچاق سوخت به شکل 

جدى ترى جلوگیرى کنند.

چرا مخدر «گل» 
گران شد؟

تصمیمى براى سهمیه بندى 
بنزین در دستور کار نیست

باالخره چند نفر
 بازنشسته اند؟

   خبر آنالین | رئیس کمیسـیون اجتماعى مجلس 
گفت: اینکـه اعالم مى شـود 150 یا 200 نفر مشـمول 
قانون منع به کارگیرى بازنشستگان مى شوند قطعاً آمار 
صحیحى نیست. بر اسـاس اطالعاتى مى توانم بگویم 
تنها در یک دستگاه بیش از 2500 نیروى بازنشسته وجود 
دارد. بنابراین آمار باالست اما اینکه دقیقاً چند نفر است نه 
در کمیسیون به نتیجه اى رسیدیم و نه دستگاه ها رسمًا 

اعالم کردند.

از صبحانه 
رئیس جمهور در نمى آید!

   آنا |عزت ا... ضرغامى، رئیس سـابق صدا و سیما 
دربـاره برخى از گزارش هـا از اسـتفاده صبحانه هاى 
کارى براى رسیدن به ریاست جمهورى واکنش نشان 
داد.  وى در صفحـه مجـازى خود نوشـت: «معموًال 
پسـت هاى انتقادى در مورد خودم را منتشر مى کنم. 
مثل همیـن! در گذشـته گزارش هـاى صبحانه هایم 
را منتشـر نمى کـردم ولـى االن مى کنـم. همین! در 
گذشته فضاى مجازى براى استفاده شخصى موجود 
نبود، امروز هسـت. فقـط همین! از ایـن صبحانه ها، 

رئیس جمهور در نمى آید! همین!»

کشف 2 بمب
 در شب انتخابات 96

   آفتاب نیوز | استاندار خراسان رضوى در آخرین 
گفتگوى اش با خبرنگاران گفت: در مشهد کانون هاى 
قدرت متعـدد در مقابل دولـت وجود دارد. مـا حتى در 
زمان برگزارى انتخابـات در یـک روز دو تجمع براى 
دو کاندیداى اصلى با فاصله شـاید دیـوار به دیوار هم 
داشتیم که حتى در پیشرفته ترین کشورهاى دنیا نیز به 
تنش کشیده مى شود. ما متوجه شـدیم هر کارى غیر 
از مدیریت صحنه بخواهیم انجـام دهیم، انتخابات را 
به سمت تلخ شـدن مى برد. ما همان شـب در خیابان 
شـیرازى دو بمب کشـف کردیم که ایـن بمب ها اگر 
منفجر مى شد، حتى با زخمى شدن یک نفر هم، فاجعه 

ایجاد مى کرد.

حکم شهردار جدید 
صادر مى شود

   دیده بان ایران | یک منبع آگاه در وزارت کشور با 
اشاره به شایعات مطرح شده پیرامون صدور حکم پیروز 
حناچى، شهردار جدید تهران گفت: اقدامات ادارى براى 
صدور حکم شـهردار جدید تهران از سوى وزارت کشور 
مطابـق روال قانونـى انجام شـده و وزارت کشـور همه 
تالش خـود را انجام خواهـد داد تا در مهلـت مقرر روند 
ادارى صدور حکم آقاى حناچى را به سـرانجام برساند. 
بنابراین هرگونه شـایعه درخصوص متوقف شدن روند 
صدور حکم از سـوى وزارت کشـور کذب محض است 

و صحت ندارد.

بروید میان مردم
   روزنامه جمهورى اسالمى | به کسانى که 
بر سر CFT دعوا مى کنند توصیه مى کنیم از خانه هاى 
باالى شهرشـان خارج شـوند و جدا از محافظانشان به 
میان مردم بروند، حرف دل مردم را بشنوند و از وضعیت 
معیشتى مردم باخبر شـوند، آنگاه بر کرسـى اظهارنظر 

بنشینند و درباره سرنوشت این مردم تصمیم بگیرند.

تذکر جنتى به احمدى نژاد
   انتخاب | محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظـام دربـاره تذکـر آیـت ا... احمـد جنتى به 
احمدى نـژاد در مجمع تشـخیص مصلحـت مى گوید: 
یکى دو دفعه بحث هایى درباره احمدى نژاد شـد و یک 
بار هم خود ایشـان حضور داشـت. تذکر هایى داده شـد 
ولى ما اصوًال کشـانده شـدن این بحث ها را به مجمع، 

مصلحت نمى دانیم.

خبرخوان
ترانه هاى طاغوتى در 

صداوسیما 
   سینما ســینما | امام جمعه شهرکرد در 
خطبه هاى نماز جمعه تصریح کرده، متأسفانه در 
مراسم عزا از ساز و دهل استفاده شده و پول کالن 
نیز دریافت مى کنند و نام آن را موســیقى محلى 
مى گذارند. متولیان امر باید دقت کنند که فرهنگ 
باطل ترویج نشود؛ باید دســتگاه هاى متولى امر 
مجوز صادر کنند تا موسیقى هایى استفاده شود که 
تند نباشد؛ گاهى صدا و سیما موسیقى ارزشمند و 
سالم پخش مى کند و گاهى نیز موسیقى هایى که 
پخش مى شود کم از ترانه هاى زمان طاغوت ندارد 

و باید این موارد از هم تفکیک شود.

825 هزار نوزاد 
یارانه گرفتند

   فــارس | مدیرعامل سازمان هدفمندسازى 
یارانه ها گفت:  نوزادان متولــد 97 براى اولین بار 
یارانه گرفتند. اکبر ایزدى با اشاره اینکه شنبه 26 
آبان 97 یارانه نقدى خانوار واریز شد اظهار کرد: 
عالوه بر آن، یارانه 825 هزار نوزاد متولد شده در 
سال 97 به حساب سرپرستان خانوار آنها واریز  شد 
که همان مبلغ 45هزار و500 تومان است که از این 

پس به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود. 

ساز فراموش شده!
   ایســنا | ایمان شگرفى، ســازنده ساز اهل 
اصفهان با گله از آهنگسازان مطرح ایرانى مى گوید: 
آهنگسازان مطرح ایرانى در خارج از کشور از کدام 
سازهاى ایرانى اســتفاده مى کنند؟! شاید فقط از 
تنبک استفاده کنند اما در اصل بیشتر از سازهاى 
کالسیک اســتفاده مى کنند. به همین دلیل هم 

تبلیغى براى سازهاى سنتى ایران نمى شود.

10 هزار نفر 
از 600 هزار نفر

   مهر |رئیس جهاد دانشگاهى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى گفت: در کشور ما 600 هزار 
نفر در رشــته تجربى در کنکور شرکت مى کنند 
که پزشک شــوند اما در خوشــبینانه ترین حالت 
ده هزار نفر پذیرفته مى شــوند. در این مســابقه 
مى توان کنکور را حذف کــرد؟ من فکر مى کنم 
حذف کنکور تا ده سال دیگر هم غیرممکن باشد. 
ســاختار فرهنگى ما طورى است که مردم تصور 
مى کنند بهترین مغزها باید به سمت رشته تجربى 

بروند در حالى که در دنیا اینگونه نیست.

افزایش حقوق ها 
بیشتر مى شود

   تسنیم |رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه ملى از 
درآمدهاى نفتى را رعایت خواهد کرد گفت: در 
سال 98 میزان افزایش حقوق کارمندان دولت 

بیش از سال هاى 96 و 97 خواهد بود.

زندگى «فیروزه» 
جهانى شد

   ایرنا | زندگى پیرزن 82 ساله مازندرانى که به 
تنهایى همراه با گاوهایش در دل رشته کوه هاى 
البرز روزگار مى گذراند، تبدیل به مستندى شد 
که در فستیوال هلند نمایش داده شد. «فیروزه» 
سال هاست در دل رشته کوه هاى البرز به تنهایى 
همراه با گاوهاى خود زندگى مى  کند و زندگى 
سخت دامدارى را با همه دشوارى هایى که دارد 
رها نمى کند. این مادر 82 ســاله با وجود اینکه 
فرزندانش اصرار زیادى بــراى رها کردن این 
ســبک زندگى او دارند، حاضر نیست که محل 
زندگى خود را ترك کند و سال هاســت که به 

زندگى سنتى خود ادامه مى دهد. 

جهانگرد آمریکایى قبل از اینکه به ایران ســفر کند به 
بیش از صد کشور دیگر سفر کرده بود. بعد از سفر به ایران 
مى گوید هر آنچه نســبت به ایران در ذهن داشته کامًال 

عوض شده است.
در لحظه اى  که انتظار دو ســاله  «جان پال» آمریکایى 
براى گرفتن ویزاى ایران به پایان رســید، او در پوستش 
نمى گنجید. این جهانگرد 39 ساله تاکنون به 175 کشور 
جهان سفر کرده اما هیچ کشورى را به اندازه ایران دوست 
ندارد. ایران کشور محبوبش؛ شیراز و قرمه سبزى هم شهر 

و غذاى محبوبش در ایران است.
«جان پال ســلوا» که با نام مختصر «جى  پى» شناخته 
مى شود، متولد پورتوریکو ولى ساکن شهر اورالندو فلوریدا 
و شهروند آمریکاست. مى گوید 15 سال به عنوان مهندس 
نرم افراز در آمریکا کار کرد و پس از سر هم کردن درآمد و 
پس اندازش، هفت سال پیش تصمیم گرفت به سفر دور 

دنیا برود و 195 کشور جهان را ببیند.
«جى  پى» در گفتگویى گفت از دوستانش که به ایران رفته 
بودند حرف هاى خوبى درباره این کشور شنیده بود ولى 
آنچه در رسانه ها مى دید و مى شنید بیشتر توصیف هاى 
منفى درباره این کشــور بود. به این دلیل مى خواســت 
خودش این کشــور را ببیند و درباره اش بداند. او قبل از 
اینکه به ایران ســفر کند به بیش از صد کشور دیگر سفر 
کرده بود. بعد از ســفرش به ایران اما هر آنچه نسبت به 

ایران در ذهن داشت کامًال عوض شد.
او درباره نخســتین دقایق ورودش به ایران در فرودگاه 
تهران مى گوید: وقتى به فرودگاه تهران رســیدم. خیلى 
خیلى نگران بودم. در صف ایستاده بودم که گذرنامه ام را 
چک کنند ولى به افرادى که پشت سر من ایستاده بودند 
مى گفتم از من جلوتر بروند تا آنکه آخرین نفر خودم ماندم 
و گفتم حاال دیگر باید بروم و با نگرانى رفتم و گذرنامه ام 
را به مأمور مهاجرت فرودگاه تحویل دادم. او به من نگاه 
کرد و گفت: آمریکایى هستى! گفتم، بله آمریکایى هستم. 

لبخند زد و خیلى خوشحال بود که من ایران آمده بودم. 
فکر مى کردم ساعت ها طول خواهد کشید ولى فقط چند 
سئوال پرسید و به فارسى گفت: خوش آمدى. از همانجا 
فکر کردم که شــروع ســفرم که اینگونه خوش بگذرد، 

بقیه اش هم خوش خواهد گذشت.
او اما پس از تمام شدن مدت ویزایش به جزیره کیش رفت؛ 
او براى بار دوم ویزاى ایران گرفت و این بار که وارد ایران 
شــد، پس از یک ماه در داخل ایران ویزایش را براى سه 

ماه دیگر تمدید کرد. 
«جى  پى» از جریان سفرهایش به کشورهاى مختلف در 

صفحه اینستاگرامش عکس و ویدئو مى گذارد. او با پست 
عکسى از ایران در اینســتاگرامش اصطالحى عوامانه 
فارســى را به کار برد و این باعث تعجب ایرانى ها شد و 
به همین دلیل پســتش در میان کاربران ایرانى فراگیر 

(وایرال) شد. 
صفحه اینســتاگرام او ده ها هزار دنبال کننــده دارد و به 
گفته خودش بیشتر از 60 درصد دنبال کننده هایش ایرانى 
هستند. به همین دلیل پست هاى او در اینستاگرام معموًال 
متن فارسى و انگلیسى دارد. خودش تالش کرده فارسى 
را یاد بگیرد اما مى گوید در حد چند کلمه بلد است بنویسد. 

متن هاى انگلیسى اینستاگرامش را دوستان ایرانى اش به 
فارسى برایش ترجمه مى کنند.

اینستاگرام همچنین به او کمک کرده است که با ایرانیان 
زیادى در ارتباط باشد. او حتى در کشورهاى دیگر که سفر 
مى کند، با ایرانى ها دیدار مى کنــد. معموًال هم کالهى 
بر ســر دارد که در آن ایران نوشته شده است. «جى پى» 

مى گوید که این کاله حاال دیگر برند من شده است.
«جى پى» مى گویــد مهمان نــوازى ایرانى ها در جهان 
نظیر ندارد. او بار اول همینطور که در خیابان هاى تهران 
با کوله پشتى اش راه مى رفت، چند نفر نزد او آمدند و از او 
پرسیدند که اهل کجاست. داستانم را به آنها مى گفتم و 
برخى باور نمى کردند و بعدش مى گفتند به کشور ما خوش 
آمدى... بار اول که همینگونه قدم مى زدم چند نفر با من 
حرف زدند،  پرســیدند کجا زندگى مى کنم،  گفتم دنبال 
مسافرخانه مى گردم. گفتند نه نه بیا با ما و خانواده ما بمان. 
به همین ترتیب، «جى پى» در ســه بار سفرش به ایران 

یک شب هم در هتل یا مسافرخانه سپرى نکرده است.
او مى گوید: همینطورى شروع شد. خانه یکى بودم و بعد 
مى پرسیدند سفر بعدى کدام شهر خواهد بود و مى گفتم 
نمى دانم شــاید اصفهان بروم. بعد مى گفتند آها عالى، 
آنجا پسر عموى من در اصفهان است و مى توانى بروى 

خانه اش بمانى و به همین ترتیب در شهرهاى دیگر.
او شمار دقیق شهرها و مناطقى را که در حدود پنج تا شش 
ماه در ســه بار سفرش به ایران دیده اســت را نمى تواند 
به یاد بیاورد ولى مى گوید شــاید 20 تا 30 شهر ایران را 

دیده است.
برخورد خوب مردم ایران با او به خصوص با توجه به اینکه 
یک آمریکایى است، این جهانگرد را تحت تأثیر قرار داده 
است. او مى گوید: وقتى دیدم با وجود این همه تنش هاى 
سیاسى میان دو کشور، مردم ایران از من چنین استقبالى 
مى کنند و چقدر حضور من در آنجا را دوست داشتند، تأثیر 

بزرگى روى من گذاشت.

« جى پى» بعد از سفر به 100 کشور جهان وارد ایران شد

ماجراى یک آمریکایى در سرزمین پارس

«جدول برآورد بارندگى از اداره هواشناسى چهار محال 
و بختیارى، حیرت آور است.» این بخشى از گزارش روز 
گذشته روزنامه «جوان» درباره میزان بارندگى ها در چند 
روز اخیر است. این روزنامه نوشت که بارش برف و باران 
در کوهرنگ در سال گذشته از اول مهر تا 24 آبان فقط 
3/2 میلیمتر بوده است اما این رقم در همین مدت براى 
امسال 126/1 میلیمتر ثبت شــده است، یعنى افزایش 
42 برابــرى! در همین حال روزنامــه «ایران» هم روز 
گذشته در گزارش خود نوشت که بارش باران در سه روز 
چهارشنبه تا جمعه در کوهرنگ که سرچشمه رودخانه 

زاینده رود به شمار مى رود 114 میلیمتر بوده است.
«زاینده رود»؛ این واژه فصل مشــترك اســتان هاى 
اصفهان، چهارمحال و بختیــارى و ارتباطش با میزان 
بارش و باران و برف اســت. اگر بارندگى در کوهرنگ 
مناسب باشد، جارى شدن آب در زاینده رود هم محتمل 
خواهد بود و کشــاورزان مى توانند خوشحال باشند که 
براى آبیارى زمین هایشــان با دشــوارى مواجه نمى 
شوند. از طرفى با سرازیر شــدن آب به پشت سد زاینده 
رود، تأمین آب آشــامیدنى چند میلیــون اصفهانى هم 
میسر خواهد شد. در غیر این صورت آب نه در رودخانه 
جارى مى شــود نه براى کشــاورزى چیزى مى ماند و 

نه براى شرب.
آمار مرکز ملى خشکســالى و مدیریت بحران کشــور 
نشــان مى دهد که از اول مهر ماه ســال جارى تا 25 
آبان ماه، اســتان چهار محال و بختیارى، نهمین استان 
پربارش کشور بوده اســت. در این مدت 4300 میلیمتر 
باران در این استان باریده که بخش قابل توجهى از آن 
در منطقه کوهرنگ مربوط بوده است. برمبناى گزارش 
سازمان هواشناسى، افزایش میانگین وزنى بارش ها در 
چهارمحال و بختیارى باعث شــد تا این استان رکورد 

میانگین بلند مدت 30 سال اخیر خود را بشکند.
اما کوهرنگ عالوه بر بارش باران شاهد بارش برف هم 
بوده است. بنا بر گزارش هاى منتشر شده، بارش برف در 
این منطقه از نیمه آبان ماه آغاز شده و اگرچه در قیاس با 
گذشته چندان قابل توجه نیست اما انتظار مى رود با توجه 
در پیش بودن زمستان و ادامه روند فعلى، برف بیشترى 
در این منطقه بر زمین بنشیند. «ایرنا» گزارش داده که 
ارتفاع برف در شــهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ

 20 سانتیمتر و در گردنه ها 50 سانتیمتر است.
دو رودخانه مهــم زاینــده رود و کارون از بارش هاى 
کوهرنگ تغذیه مى کنند و به خصوص میزان بارش برف 
در این منطقه معیار مهمى براى پرآب شدن زاینده رود و 

تأمین آب اصفهان در تابستان است. 

رکورد 30 ساله در چهارمحال و بختیارى شکسته شد

چشم اصفهان  به بارش ها  در کوهرنگ

 وزیر آموزش و پرورش گفت که در حال حاضر کانون پرورش 
فکرى با تجربه خوبى کــه از گذشــته دارد کار را در حوزه 
عروسک سازى جلو مى برد و مطالعاتى را با اتکا به تجربیات 
سایر کشورها شروع کرده تا بتوانیم عروسک هاى ایرانى را با 

آداب و رسوم و فرهنگ ایرانى گسترش دهیم.
 اتل متل توتوله، هفت ســنگ، لى لى، تیله بازى، نون بیار 
کباب ببر و ... بازى هاى نســل ماســت. بازى هایى که با 
ابزارى ســاده و به صورت گروهى انجام مى شد تا از همان 
کودکى روح زندگى جمعى و ســاده زیستى را به ما بیاموزد. 
عروسک ها و اســباب بازى هاى آن روزها هم اما ساده بود 

و ســرگرم کننده عروســک هاى پارچه اى کار دست براى 
دختران کوچک و ماشــین هاى چوبى براى پســر بچه ها 
عروسک ها و ماشین هاى پالستیکى رنگارنگ همه و همه 
آرامش و سرگرمى را براى کودکان به ارمغان مى آورد. این 
روزها اما باربى، مرد عنکبوتى، ســوپرمن، الك پشت هاى 
نینجا، روبات ها و بازى هاى رایانه اى که همه و همه برگرفته 
از شــخصیت ها و قهرمان هاى کارتونــى وارداتى از غرب 
هستند جایگزین بازى هاى سنتى شــده است که بعضًا به 
دلیل تفاوت هاى فرهنگى بین ما و جامعه غرب آثار مخربى 
در رفتار و شخصیت کودکان بر جاى مى گذارد. هرچند  بزرگ 
ترین دغدغه والدین این اســت که اسباب بازى هایى براى 
کودکانشان تهیه کنند که سالم و بى خطر باشد و کودك را 
جذب کند. در واقع به شکل ظاهرى اسباب بازى بیشتر توجه 
مى شود تا به نقش آن در آموزش و رشد شخصیت کودك. 

بســیارى از والدین تصور مى کنند اســباب بازى هر چقدر 
رنگارنگ تر یا گرانقیمت تر باشــد کودکشان را بیشتر جذب 
مى کند. حضور این شخصیت ها آنقدر پررنگ شده که حتى 
روى کیف و لوازم التحریر مدرســه هم جا خوش کرده اند و 
خبرى از الگوهاى ایرانى و بومى نیست که نیست! با همه اینها 
مهمترین و کلیدى ترین عامل در روش هاى تعلیم و تربیت، 
بحث «الگوسازى» است. هر سن و هر جنس الگوى خاص 
خود را بر مى تابد. در این میان مهمترین سن دوران کودکى 
است. ســیدمحمد بطحایى در این باره مى گوید: «اسباب 
بازى هایى مانند عروســک به شدت حامل فرهنگ هستند 
و بچه ها از اســباب بازى ها به ویژه عروسک ها الگوبردارى 
مى کنند و همچنین کودکان اســباب بازى هــا را جزئى از 

خودشان و واقعیت زندگى خود مى دانند. »
بطحایى با بیان اینکه عروسک از موضوعاتى است که کانون 

پرورش فکرى کودکان و نوجوانان از سال ها پیش روى آن 
کار کرده است، ادامه مى دهد: «باید اعتراف کنیم على رغم 
تمام اقدامات انجام شده در حوزه عروسک سازى کودکان 
هنوز نتوانسته اند با عروسک هاى ایرانى انس پیدا کنند که در 

حال بررسى و انجام مطالعات در این زمینه هستیم.»

مطالعه براى ساخت 
عروسک هاى ایرانى

محیا حمزه

سهیل سنایى    رویــداد24 | على بختیار تنها نماینده اصالح طلب 
استان اصفهان از شــهرى جز مرکز استان است. همین 
مسئله باعث شده تا فشار روى او زیاد باشد؛ چنانچه وقتى 
مدتى قبل على مطهرى به دعــوت او به گلپایگان رفته 
بود، این جلســه با تنش زیادى برگزار شد. بختیار درباره 

حاشــیه هاى این سفر مى گوید 
در این چند سال رئیس و هر دو 
نایب رئیس مجلس به گلپایگان 
آمده اند و اکثــر وزیران روحانى 
هم براى افتتاح طرح هاى متعدد 
به این شهر سفر کرده اند و این 
سفر ها با استقبال گسترده مردم 

رو به رو شده است.
نماینــده گلپایــگان مى گوید: 
آقاى مطهــرى روز عید غدیر 
به گلپایگان و خوانسار آمدند و 
مسائل ارزشــمندى هم مطرح 
کردند اما فردى آنجا هست که 
براى هر کسى که به گلپایگان 

مى آید مسئله درست مى کند. او مى گوید: اتفاقاً سخنرانى 
آقاى مطهرى، حساسیت زا نبود و حرف تندى هم نزد اما 

این داستان ها را ایجاد کردند. 

عضو شوراى مرکزى حزب مردمســاالرى درباره تغییر 
فضاى فرهنگى بسته گلپایگان درسال هاى اخیر گفت: 
آرزوى مردم براى رفتن به ســینما برآورده شده است و 
امروز زمینه خوبى براى هنرمندان ایجاد شــده است تا 
در این شــهر کار کنند. فضا، تقریبًا مطلوب شده اما در 
یکسال نمى توان معجزه کرد و 
هنوز راه زیادى داریم مثًال براى 
اینکه حساسیت علما نسبت به 
گردشگرى از بین برود، در این 
شهر ها گردشگرى مذهبى راه 
انداختیم و حافظــان کل قرآن 
کشــور را به این شهر ها دعوت 

کردیم.
او به مشکالت معیشتى بعضى 
قسمت هاى استان اصفهان مثل 
برخوار اشــاره کرد و گفت: در 
شهر هایى مثل خور و بیابانک، 
مردم شــرایط بــدى را تحمل 
مى کنند و گرفتارى هاى زیادى 
دارند. اصفهان به اندازه خراســان یــا آذربایجان قبل از 
تقسیم اســتان شبیه اســت و تفاوت فرهنگى و اقلیمى 

زیادى دارد.

آرزوى مردم گلپایگان براى رفتن به سینما 
برآورده شد



استاناستان 03033367 سال  پانزدهمیک شنبه  27 آبان  ماه   1397

سونامى سرطان 
در اصفهان نداریم

فریبرز مکاریـان، رئیس مرکز تحقیقات پیشـگیرى از 
سرطان اصفهان گفت: در مورد شیوع بیمارى سرطان 
تا حدودى بزرگنمایى شـده اسـت و در حقیقت بیمارى 
سرطان در همه دنیا و ایران با شیب بسیار آرامى در حال 
افزایش است و اصفهان هم از این قاعده مستثنى نیست؛ 

اما به وجود سونامى سرطان اعتقادى نداریم.

تولید 18 ُتن عسل در دهاقان
مدیر اداره جهاد کشاورزى شهرستان دهاقان از تولید 18 

ُتن عسل در این شهرستان خبرداد.
امیر صفرپور با اشـاره به وجود5196 کلنى زنبور عسل 
در شهرسـتان، افزود: زنبورسـتان هاى دهاقـان در دره 
بودجان، کوه هاى قمیشـلو و برخى ارتفاعات روستایى 

وجود دارد.

فرسودگى35 درصد 
شبکه آب روستایى شهرضا 

مدیر شرکت آب و فاضالب روستایى شهرضا گفت: 35 
درصد شبکه آب روستایى این منطقه، به دلیل فرسودگى 

نیازمند بازسازى، اصالح و جایگزینى است.
على اصغر قاسمى افزود: 60 کیلومتر از شبکه آبرسانى 
روستاهاى شهرضا فرسوده است که اصالح و نوسازى 

آن در شرایط کنونى 90 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

درختان باغ فین 
محافظت مى شوند

سرپرسـت اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى 
و گردشـگرى شهرسـتان کاشـان، از طـرح حفاظت و 
نجات بخشى درختان و ساماندهى فضاى سبز باغ فین 
خبر داد. مهران سرمدیان اظهار کرد: شستشوى درختان 
با صابون ارگانیک پالیزین، کاشت درختان میوه، ترمیم 
و حفاظت از درختان کهنسـال آسـیب دیده، آزادسازى 
طوقه درختان کهنسال از زیر فشار پیاده روها، تغذیه تمام 
گونه هاى گیاهى از طریق محلول پاشـى و استفاده در 
خاك با استفاده از کودهاى شیمیایى و دامى، دفع آفات 
و بیمارى ها و علف هاى هرز، مهـار درختان در معرض 
خطر و گلـکارى فصلـى از مهمترین اقدامـات صورت 
گرفته در طرح حفاظت و نجات  بخشى درختان باغ فین 
و ساماندهى فضاى سبز باغ در سـال جارى با اعتبارى 

بالغ بر 520 میلیون ریال از اعتبارات ملى است.

معاینه فنى خودرو هاى پلیس
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: همه ارگان ها 
از جمله نیروي انتظامی، پلیس راهور، اورژانس و هالل 
احمر که به نوعی در حوزه ترافیک دخیل هستند، براي 
معاینه خودروهـاي مجموعه خود از نظـر ایمنی و فنی 
پیش قدم شده اند. رضا رضایى افزود: همه خودروهاى 
پلیس که نیاز به معاینه فنی دارد، به تعمیرگاه ها فرستاده 
می شـوند تا حتی یک خودرو پلیس نیز آالینده و دودزا 

نباشد.

برگزارى دوره آموزش 
بازسازى شبکه هاى فاضالب 

نخستین دوره آموزشى روش هاى نوسازى و بازسازى 
شبکه هاى جمع آورى فاضالب با بهره گیرى از تکنیک  
CIPP – UV،  توسـط کارشناسـان آلمانى  و چینى در 

شـهر اصفهان برگزار شـد. مدیـر عامل شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان گفـت: هدف از اجـراى این 
دوره، معرفـى روش هاى نوین بازسـازى شـبکه هاى 
فاضالب و تبیین انواع تکنیک ها براى منتخبین جامعه 
هدف اسـت. هاشـم امینى افزود: معاونان بهره بردارى 
و مدیـران نظارت بـر بهره بـردارى فاضالب شـرکت 
هاى آبفاى اسـتانى، از مخاطبان اصلـى دوره آموزش 
روش هاى نوسازى و بازسازى به شمار مى آیند. وى بیان 
کرد: این بسته آموزشى در چهار گروه و طى چهار هفته 
برگزار خواهد شد که مهمانانى از شرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشور و شرکت هاى آبفاى تهران، یزد و... در 

هفته دوم دوره حضور خواهند داشت.

خبر

مدیــر کل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان 
گفــت:در اصفهان بــا نگاه آینــده پژوهــى حرکت 
مى کنیم و در حال شناسایى مشاغل نو ظهور وخوش آتیه 

هستیم.
 آرش اخوان ادامه داد: وجود بعضى از مشاغل پر رشد در 
بعضى از مناطق استان نیز سبب شده که ما با شناسایى 
این مشاغل، نیاز سنجى دقیق و درستى داشته تا بتوانیم 

اثرگذارى آموزش هارا باالتر ببریم.
وى در خصوص عملکرد کلى فنى وحرفه اى اســتان 
اصفهان اظهار کرد: فنى وحرفه اصفهان داراى 54مرکز 
ثابت دولتــى ونزدیک به1200 آموزشــگاه آزاد بخش 

خصوصى است.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با اشاره 
به افزایش بیکارى در جامعه تصریح کرد: این مجموعه 
ســعى دارد معضل بیکارى که رشته هاى آموزش عالى 
بین تحصیل واشتغال دارند را برطرف کند ومهارت هاى 
الزم را به افراد جویاى کار آموزش دهد وآنها را براى بازار 

کار آماده کند.
اخوان گفت: ما در اصفهان با نگاه آینده پژوهى حرکت 
مى کنیم و در واقع مشاغل نوظهور خوش آتیه و مورد نیاز 
جامعه را شناســایى وبراى آنها استانداردهاى مناسب را  

تدوین مى کنیم.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان گفت: 15 
باب کتابخانه با مشارکت خیران و شهردارى ها تا پایان امسال 

تکمیل مى شود و به بهره بردارى مى رسد. 
امیر هالکویى با اشــاره به اینکه هم اکنون 50 پروژه نیمه 
تمام کتابخانه اى در اســتان اصفهان وجود دارد، گفت: از 
این تعداد، 30 پروژه باید از محل منابــع دولتى و 20 پروژه 
نیز از منابع غیردولتى و با مشــارکت خیران، شهردارى ها و 
بخش خصوصى تکمیل شــود. وى افزود: عملیات احداث 
این پروژه ها از حداقل ده ســال پیش آغاز شــده و هر یک 
بین 10 تا 80 درصد پیشــرفت فیزیکــى دارد. هالکویى با 
اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون افزون بر 30 هزار جلد 

کتاب از ســوى مردم به کتابخانه هاى عمومى استان اهدا 
شده است، گفت: خوشبختانه فرهنگ «نذرکتاب» به عنوان 
یک اقدام فرهنگى ریشه دار در بین مردم نهادینه شده است. 
وى، تعداد کتابخانه هاى عمومى این اســتان را 300 باب 
اعالم کرد و افزود: از این تعداد، 180 کتابخانه نهادى و 120 
کتابخانه مشارکتى و توسط بخش خصوصى و دستگاه هاى
 مختلف ایجاد شــده اســت. هالکویى گفــت: موجودى 
کتابخانه هاى عمومى استان، حدود سه میلیون و 200 هزار 
جلد کتاب است که براساس چشم انداز مصوب شوراى عالى 
انقالب فرهنگى باید به ازاى هر صد نفر چهار جلد کتاب در 

کتابخانه ها وجود داشته باشد.

15باب کتابخانه تا پایان امسال 
به بهره بردارى مى رسد

در حال شناسایى مشاغل 
نوظهور و خوش آتیه هستیم

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان در خصوص 
مراجعات نزاع به مراکز پزشــکى قانونى استان اصفهان 
در هفت ماهه امســال اعالم کرد: در این بازه زمانى، 27 
هزار و 123 نفر به پزشکى قانونى استان اصفهان مراجعه 
کرده اند که از این تعداد، 9227 نفر زن و 17 هزار و 896 نفر 

مرد بوده اند.
على سلیمانى پور با بیان اینکه مراجعات به پزشکى قانونى 
استان اصفهان در هفت ماهه امسال به دلیل نزاع نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش 10/1 درصدى داشته 
است، افزود: در  مدت مشابه سال قبل  24 هزار و 630 نفر به 

دلیل نزاع  به مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه کردند که  
7749 نفر زن و  16 هزار و 881  نفر مرد بوده اند.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان ادامه داد: مراجعات 
نزاع 43 درصد از کل مراجعات به مراکز پزشــکى قانونى 

استان اصفهان را تشکیل مى دهد.

«معمارى ایرانى اسالمى مصالى بزرگ امام خمینى(ره) 
اصفهان کار بســیار نفیس و فاخرى است که مى تواند در 
کنار ویترین زیباى ایران اسالمى بدرخشد و یقیناً سازمان 
برنامه و بودجه کشور به این کار فاخر کمک خواهد کرد تا 

تکمیل شود.»
معاون امور علمى و فرهنگى و اجتماعى ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور در جریان بازدید از روند پیشرفت فعالیت 
در مصالى بزرگ امام خمینــى(ره) اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: بعد از انقالب اسالمى هیچ الگوى فاخرى که 
در معمارى آن فکر ایرانى اسالمى کار شده باشد نبوده و 
معمارى ها سازگار با معمارى ما نبودند و این اولین بار است 
که در مصالى اصفهان با الگوى ایرانى اسالمى کار شده و 

کار فاخرى است که ستودنى است.
سعید نمکى با قدردانى از همه کســانى که براى این کار 
فاخر تالش کردند افزود: مصالى نمــاز جمعه باید براى 
مردم جاذبه داشته باشــد تا بیش از پیش بهره گیرند و در 
حقیقت مساجد در جهان همواره ماندگار بوده و فضا هر قدر 
آرامش بخش و جذاب باشــد نمازگزاران بیشترى ترغیب 

خواهند شد.
وى ادامه داد: ما در بودجه ســال جارى و همچنین ردیف 
بودجه براى ســال آینده پیش بینى مبالغى براى تکمیل 
مصالى بزرگ اصفهــان با توجه به شــرایط اقتصادى 

خواهیم داشت.
معاون امور علمى و فرهنگى و اجتماعى سازمان برنامه و 
بودجه کشور اظهار کرد: بررسى هاى الزم براى اختصاص 
بودجه به مصالى بزرگ با کمک همکاران انجام شــده 
است و سعى خواهیم کرد به این پروژه فاخر، کمک کنیم تا 

فضایى ماندگار براى نمازگزاران فراهم شود.

نمکى که عالوه بر مصال، از مناطق شــرق اصفهان هم 
بازدید کرده بود گفت: در شــرق اصفهان از زیرساخت ها 
بازدید شــد و براى کنترل و ریشه کنى ســالک در شرق 

اصفهان برنامه هاى ضربتى مدنظر قرار گرفت.
■■■

ابراهیم پرچمى مدیرعامل مصالى بزرگ اصفهان هم با 
بیان اینکه تاکنون 60 میلیارد تومان براى مصالى بزرگ 
امام خمینى(ره) اصفهان هزینه شده گفت: با قیمت هاى 
امروز، تکمیل مصالى بزرگ امــام خمینى(ره) اصفهان 
نیازمند 120 میلیارد تومان دیگر است تا در ظرف مدت سه 

سال تکمیل شود.
طى این بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
نیز توضیحاتى را ارائه کرد و هدف از سفر معاون امور علمى، 
فرهنگى و اجتماعى ســازمان برنامه و بودجه کشــور به 
اصفهان را بازدید از پیشرفت فیزیکى پروژه ها و در نتیجه 

تأمین اعتبارات الزم براى تکمیل آنها بیان کرد. 
نعمت ا... اکبرى اظهار امیدوارى کرد این بازدید، منشأ ارائه 

خدمات مطلوب باشد.
مجرى طرح معمارى مصالى بزرگ امــام خمینى(ره) 
اصفهان هم به تشــریح فعالیت هاى انجام شده پرداخت 
و گفت: پروژه مصالى بزرگ امام خمینى(ره) اصفهان در 
سال 73 با زیربناى 155 هزار مترمربع آغاز شد و عالوه بر 
فضاى اصلى براى برگزارى نماز، داراى 18 پروژه جانبى 
فرهنگى، و تجارى  بود که بعد از ساخت قسمت مرکزى و 
با شروع مجدد عملیات در سال 91، تصمیم گرفته شد تا 
با توجه به هزینه هاى سنگین، پروژه هاى جانبى از اولویت 

خارج شود.
تاکى افزود: در این پروژه از نمادى ایرانى اسالمى استفاده 
و اجرا شد و با توجه به کمبود اعتبارات اما خوشبختانه سقف 
و کف مصال که 22 هزار متر اســت و سیستم سرمایش و 

گرمایش از کف، آماده شده است.
معاون امور علمى و فرهنگى و اجتماعى سازمان برنامه و 
بودجه کشور و هیئت همراه همچنین از صدا و سیما، موزه 

دفاع مقدس، هسا و... بازدید کردند.

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان با اشاره به افتتاح 
پروژه هاى منطقه 12 شهردارى اصفهان اظهار کرد: 
باتوجه بــه وجود فضاى ســبز 240 هکتارى در این 
منطقه و سرانه 21/4 مترمربعى این منطقه، نیازمند 

منبع آب پایدار براى تأمین آب منطقه هستیم.  
على باقرى افزود:  در همین راســتا پساب فاضالب 
شاهین شهر خریدارى شده و این پساب بعد از شاهین 
شــهر وارد تصفیه خانه تکمیلى می شود و بر اساس 
استانداردهاى الزم براى آبیارى فضاى سبز، تصفیه و 

استفاده خواهد شد.
وى تصریح کرد: پساب تصفیه شده توسط خط انتقال 
18/5کیلومترى به بختیار دشــت و میدان استقالل 
منتقل شده و پس از آن توسط پمپ وارد شبکه هاى 

توزیع آبرسانى فضاى سبز مى شود. 
باقرى با اشــاره به اینکه تصفیه خانه ثانویه پســاب 
شمال شهر پتانسیل تصفیه 100 لیتر بر ثانیه پساب را 
دارد، گفت:  زمین این تصفیه خانه در اختیار شهردارى 
بود و این پــروژه با مشــارکت بخــش خصوصى 

تکمیل شد. 
وى با بیان اینکه این تصفیه خانه بخشى از آب مورد 
نیاز منطقه 2 و 12 را تأمین خواهد کرد، افزود:  تصفیه 
خانه ثانویه پســاب شمال شــهر با هزینه اى بالغ بر 
29 میلیارد و 870 میلیون ریال و خط انتقال و توزیع 
پســاب تصفیه شــده با هزینه بیش از 85 میلیارد و 
970 میلیون ریال روز شــنبه (دیــروز) بهره بردارى

 شد.
■■■

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان در ادامه با اشاره 

به کلنگزنى پروژه مشــارکتى مجموعه ورزشى چند 
منظوره خیابان حکمت در این منطقه، اظهار کرد: این 
پروژه به مساحت 1537متر مربع و زیر بناى 3063متر، 
با هزینه اى بالغ بــر60 میلیارد ریال کلنگزنى خواهد 

شد.  
وى از بهره بردارى از نیروگاه 10 کیلوواتى خورشیدى 
ساختمان ادارى این شــهرداري نیز خبر داد و افزود: 
این نیروگاه با هزینه اى بالغ  بر یــک میلیارد و صد 
میلیون ریال بهره بردارى خواهد شد که برق مصرفى 

ساختمان ادارى را تأمین مى کند.
■■■

باقرى اظهار کرد: در ادامه افتتاح پروژه هاى منطقه 12 
شهردارى، مرکز مشــارکتى آموزش و توانمندسازى 
کودکان و نوجوانــان در محلــه امیرالمؤمنین(ع) با 
هزینه اى بالغ بر 300 میلیون ریال و نیز دو مجموعه 
دستگاه هاى حرکت درمانى با هزینه اى بالغ بر560 

میلیون ریال به بهره بردارى خواهد رسید. 

دیروز انجام شد؛

افتتاح تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر اصفهان

تفاهمنامه همکارى بین دانشگاه هاى ارتباطات چین 
و اصفهان امضا شد.

مدیر دفتر همکاري هاي علمی بین المللی دانشــگاه 
اصفهان، دانشگاه ارتباطات پکن را مهمترین دانشگاه 
فعال در زمینه رســانه ها، هنر و ارتباطات معرفى کرد 
و گفت: دانشــگاه ارتباطات پکــن در این تفاهمنامه 
متعهد به برگزارى دوره مشــترك در زمینه رســانه، 
هنــر و ارتباطات، برگــزارى کنفرانس رســانه ها و 
ارتباطات در مسیر جاده ابریشم با مشارکت دانشگاه 
اصفهان در چیــن، برگزارى کارگاه هاى آموزشــى، 
راه اندازى زبان فارســى در این دانشــگاه خارجى با 
اعزام اســتادان زبان فارسى دانشــگاه اصفهان شده 
است.کمیل طیبى، بازدید گروه هاى علمى دو طرف 
براى کســب تجربه و برگزارى کارگاه را از تعهدات 
مشــترك دو واحد دانشــگاهى بیان کــرد و افزود: 

همچنین در این تفاهمنامه پنج ساله دانشگاه اصفهان 
متعهد به برگــزارى کارگاه هاى علمى و آموزشــى، 
راه اندازى زبان چینى در دانشگاه اصفهان با مشارکت 

دانشگاه ارتباطات چین شده است.

مذاکره براى انعقاد  نخســتین قرارداد صادراتى ریل 
ذوب آهن اصفهان آغاز شده است.

معاون بازرگانى شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
این شرکت را درصدر انعقاد تفاهمنامه براى صادرات 
ریل ملى دانســت و گفت: تاکنــون 15 هزارُتن ریل 
uic60 به راه آهن جمهورى اســالمى فروخته شده و 

حدود 2000 تن ریل U33 باقیمانده در انبارها از قرارداد 
قبلى،  آماده بارگیرى براى ارسال به راه آهن جمهورى 

اسالمى است.
 نعمت ا... محسنى، ساالنه800 هزارتن کک و زغال 
از مواد اولیه شرکت ذوب آهن را  از معادن زغال سنگ 
داخلى قابل تأمین دانست و افزود: تفاهم درباره قیمت، با 
انجمن زغال سنگ در این هفته نهایى مى شود و تأمین 
کک و زغال براى بلندمدت هم برنامه ریزى شده است.
وى تأکید کرد: محصوالت ذوب آهن هم طبق روال 

معمول صادر مى شود.

امضاى تفاهمنامه همکارى دانشگاهى بین چین و اصفهان

اختصاص بودجه کشورى براى تکمیل مصال

آغاز مذاکره براى انعقاد نخستین قرارداد صادرات ریل ملى

 مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان گفت: تیمى سرمایه گذارى از کشور 
ترکیه با سفر به اصفهان و دیدار با شهردار این کالنشهر، 
عالقه مندى خود به سرمایه گذارى در اصفهان را مطرح 

کرده اند.
شــهرام رئیســى اظهارکرد: در راســتاى دیپلماسى 
شــهرى و در ارتباط بــا اســتفاده از ظرفیت هاى مالى 
کشورهاى همســایه با توجه به شــرایط کنونى پیش 
آمده، سرمایه گذارانى عالقه مند به حضور در پروژه هاى 

مدیریت شهرى هستند.

وى با بیان اینکــه پروژه هاى بزرگى همچون ســالن 
اجالس، هتل جنب شــهر رؤیاها و پروژه هاى مرتبط با 
گردشگرى به سرمایه گذاران ترکیه معرفى شد، تصریح 
کرد: ســرمایه گذاران اطالعات اولیه پروژه هاى معرفى 
شده را دریافت کردند و مقرر شد  نتیجه آن در مذاکرات 

آینده اعالم شود.
وى با اشاره به اهمیت ســرمایه گذارى سرمایه گذاران 
خارجى در شهر، اظهارکرد: با سرمایه گذارى، منابع مالى 
تزریق و اشتغال و تولید افزایش پیدا خواهد کرد، همچنین 
چرخ صنایع بــه حرکت در مى آید؛ به عنــوان مثال اگر 

سرمایه گذارى در بخش گردشگرى صورت گیرد، تمام 
زیربخش هاى آن رونق مى گیرد.

رئیســى با بیان اینکــه ســازمان ســرمایه گذارى و 
مشارکت هاى مردمى، حلقه ارتباط شهردارى  و بخش 
خصوصى است، گفت: سازمان هاى سرمایه گذارى وظیفه 
برقرارى ارتباط بین بخش خصوصى با شهردارى ها را بر 
عهده دارد که این ارتباط در قالب هاى مشارکتى یا سایر 
روش ها و ترتیبات قراردادى که در شــهردارى ها وجود 
دارد، در جهت ایجــاد ثروت، درآمد و توســعه خدمات 

شهرى برقرار مى شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شهردارى اصفهان خبر داد؛

عالقه مندى سرمایه گذاران ترك 
به سرمایه گذارى در اصفهان 

پیکر«عبدالرحمن تاج الدین»، معاون پارلمانى سازمان 
تأمین اجتماعى و نماینده پیشــین مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى دیروز در این شهر تشییع و 
در جوار مزار پدرش در قطعه صالحین گلستان شهداى 

اصفهان به خاك سپرده شد.
پیکر معاون سازمان تأمین اجتماعى پس از انتقال به 
اصفهان، صبح دیروز از روبه روى بیمارستان شریعتى 
به سمت خانه کارگر تشییع و درگلستان شهدا به خاك 

سپرده شد.
در این مراسم علیرضا محجوب و سهیال جلودارزاده، 
نمایندگان مردم تهران در مجلس شــوراى اسالمى، 
نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، رضا 
امینى مدیرکل استان هاى سازمان تأمین اجتماعى، 
اســتاندار اصفهان، مدیرکل شســتا و مســئوالن 

تشکل هاى کارگرى استان اصفهان حضور داشتند. 
مراســم بزرگداشــت وى هم امروز ســاعت 8تا11 

و30دقیقه در مسجد اعظم حسین آباد برگزار مى شود.
تاج الدین، در دوره پنجم و ششــم مجلس شــوراى 
اســالمى نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اســالمى و مدتى نیز دبیر اجرایى خانــه کارگر این 

استان بود.

پیکر«تاج الدین» در گلستان شهدا به خاك سپرده شد

ثبت بیش از 27 هزار نزاع در پزشکى قانونى استان 

ساسان اکبرزاده
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دى وى دى هفدهمیــن جشــن ســینمایى و 
تلویزیونى دنیاى تصویر (تندیس حافظ) منتشــر 

شد.
به گزارش «ایلنا»، تهیه کنندگان جشــن حافظ، 
امید معلــم و آذر معماریان هســتند، کارگردانى 
مراسم را على اوجى برعهده داشت و اجرا برعهده 

مهران مدیرى بود.
در این دى وى دى مى توانید حواشــى و پشــت 
صحنه جشــن حافظ و مراســم ســوم و چهلم 
على معلم را ببینید. شــرکت «هنر اول»  پخش 
دى وى دى هفدهمین جشن حافظ را در سراسر 

کشور برعهده داشته است.

ســریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان از اوایل 
شهریور امســال در شــبکه نمایش خانگى توزیع شد، 
مجموعه اى که تعداد زیادى از چهره هاى مطرح سینما 
و تلویزیون را گرد هم جمع کــرده و قصه اى امروزى و 
جوان پسند را روایت مى کند. حاشیه اما دست از سر این 
سریال برنداشت و این سریال بعد از سه قسمت توقیف 
شد. داستان این مجموعه حساسیت هایى را به وجود آورد 
و در نهایت هم جلوى توزیــع ادامه این مجموعه گرفته 
شد. اما بعد از کش و قوس هاى فراوان قسمت چهارم چند 
روز پیش وارد شبکه نمایش خانگى شد. «خبرآنالین» 
به همین بهانه با امیر پورکیان کارگردان این مجموعه 
درباره حاشیه هاى این سریال گفتگویى داشته است که 

بخش هایى از آن را در ادامه مى خوانید.
به نظر مى رسد وقفه اى که در توزیع 
سریال افتاد مخاطبان و عالقه مندان 
به ســریال «ممنوعه» را دلســرد 
کرد، به هر حال کســانى که پیگیر 
این سریال بودند دوست داشتند به 

طور منظم قصــه مجموعه را دنبال 
کنند. نظر خودتان در اینباره چیست 
و فکر مى کنید این مسئله چقدر براى 

«ممنوعه» آسیب زا بود؟
من در خبرى خواندم که ســریال «ممنوعه» دوباره در 
صدر فروش قرار گرفت. البته نکته اى که شما گفتید هم 
وجود دارد، وقتى در پخش یا توزیع کارى وقفه مى افتد 
نه در کار ما در هر اثرى این مسئله را به وجود مى آورد و 
ممکن است این سردى در مخاطب به وجود بیاید اما خدا 
را شکر راجع به «ممنوعه» این اتفاق نیافتاده و این براى 

من خیلى مهم است.
بعد از توقیف و حاال ادامه پخش کار 
چقدر مجبور شــدید به خط قرمزها 
بیشتر پایبند باشید و در واقع کار را 

سانسور کنید؟
به نظر شخص من ســریال «ممنوعه» اصًال مشکلى 
نداشت، ارشاد یکسرى ممیزى ها براى همه کارها دارد 
براى «ممنوعه» هم همچنین. این ســریال اگر توقیف 

نمى شد هم یکســرى ممیزى مى خورد چون قانون کار 
است، فیلمساز همیشه سعى مى کند پایش را از خطوط 
قرمز فراتر بگذارد ولى در مقابل شورایى هم هست که 
باید روى این قضیه نظارت داشته باشد. اما دلیل اصلى 
توقیف این کار به این علت بود که چنین سریالى باید تا 
آخر بازبینى مى شد بعد توزیع مى شد. ولى وقتى تا پایانش 
دیده شــد همه از بزرگ و کوچک براین باورند که این 
سریال اساسًا مشکلى نداشــت. اصًال مگر من فیلمساز 

مى توانم خالف قواعد کارى کنم؟
پس مخاطب امیدوار باشد «ممنوعه»  
را در ادامــه مثل قســمت هاى قبل 

ببیند؟
شــک نکنید، من به مردم و مخاطبان عزیز که نگران 
سانسور این کار هستند مى گویم مطمئن باشید اگر قصه 
بخواهد رسالتش را از دست بدهد یا محتواى آن تغییرى 
کند خود من اولین نفرى هستم که صداى اعتراضم بلند 
مى شود. من ســعى مى کنم هر قدر که زنده هستم را با 

شرافت زندگى کنم. مخاطب هم برایم ارزشمند است.

نخستین تیزر زبان انگلیسى فیلم «همه مى دانند» ساخته 
اصغر فرهادى با بازى «پنه لوپه کروز» و «خاویر باردم» 

منتشر شد.
پیش از این پنه لوپه کروز و خاویر باردم، بازیگران اصلى 
فیلم درباره رنج و مشقت وحشتناکى که حین فیلمبردارى 
«همه مى دانند» ســاخته فرهادى متحمل شده بودند 
توضیحاتى داده بودنــد، با دیدن نخســتین تیزر زبان 

انگلیسى فیلم، این درد و رنج به وضوح دیده مى شود.
«همه مى دانند» ساخته اصغر فرهادى به زبان اسپانیایى 
ساخته شــده اســت اما این تیزر را خاویر باردم با زبان 
انگلیسى روایت مى کند. «گاهى اوقات گذشته، همیشه 
در گذشــته باقى نمى ماند.» باردم ایــن جمله را روى 
لحظاتى که شخصیت پنه لوپه کروز در اتاق تاریک زیر 

شیروانى فریاد مى زند،  نقل مى کند.

«همه مى دانند»، داستان زنى با بازى پنه لوپه کروز است 
که براى عروســى خواهرش به شهر زادگاهش نزدیک 
مادرید بر مى گردد اما وقتى دخترش گم مى شود با یک 
وضعیت ترسناك مواجه مى شود، «ریکاردو دارین» دیگر 

بازیگر این فیلم است.
منتقدان پس از نمایش فیلم در شــب افتتاحیه جشنواره 
کن، از آن به عنوان یکى از بهترین افتتاحیه هاى چندین 

سال اخیر جشنواره کن یاد کردند.
اســتودیوى «فوکوس فیچرز»  که حــق پخش «همه 
مى دانند» را خریده است فیلم را براى شرکت در اسکار 
امسال در تاریخ 30 نوامبر (9 آذر) به صورت محدود در 
ایاالت متحده آمریکا اکــران خواهد کرد. فیلم 8 فوریه 
2019 (19 بهمــن 97) به صورت گســترده در ایاالت 

متحده آمریکا اکران مى شود.

«مارتین اسکورســیزى»، کارگردان مطرح سینماى 
هالیوود کــه صاحب عناویــن و جوایــز مختلفى در 
کارگردانى سینماى جهان است، شمع تولد 76 سالگى 

خود را خاموش کرد.
اسکورسیزى، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، 
بازیگر و تاریخــدان ایتالیایــى- آمریکایــى فیلم و 
سینماســت. این کارگردان شهیر ســینماى آمریکا، 
عنوان دار تمامى جوایز معتبر سینمایى دنیا جایزه اسکار، 
جایزه گلدن گلوب، جایزه بفتــا، جایزه انجمن اتحادیه 
کارگردانان آمریکا و البته جشنواره کن، جشنواره فیلم و 
نیز و انجمن هاى مهم مختلف منتقدین آمریکا و جهان 
و همچنین معروف ترین جایزه تلویزیونى آمریکا جایزه 

امى است.
اسکورســیزى 17 نوامبــر 1942 در کویینز نیویورك 
منطقه ایتالیایى هاى آمریکا به دنیا آمد. نیویورك دهه 
40 و 50 محل جنایتکاران و گانگسترهاى قومیت هاى 
مختلف بود. اسکورسیزى در محله هایى بزرگ شد که 
پاتوق ایتالیایى هایى خالفکار بود و همین عامل باعث 
شد تا در شــخصیت اسکورســیزى همیشه ردى از 
گانگسترها به جاى بماند و نمود عینى این واقعیت 
هم دیالوگ معروف یکــى از فیلم هایش به نام 

«رفقاى خوب» است که شخصیت اصلى فیلم در بخشى 
که هنوز نوجوان است مى گوید براى من گانگستر بودن 

بهتر از رئیس جمهور آمریکا شدن است. 
در بسیارى از رده بندى هاى سینمایى، اسکورسیزى را 
به عنوان بهترین کارگردان زنــده و معاصر دنیا پس از 
جنگ جهانى دوم و یکى از ســه کارگردان برتر تاریخ 
سینما مى دانند. کارگردانى که پس از گذشت نزدیک به 
پنج دهه، همچنان نامى بزرگ، مطرح و مهم در عرصه 
کارگردانى سینما اســت که اکران هر فیلم جدیدش را 
اتفاق مهم ســینمایى دانســته و به وفور مورد ستایش 

منتقدین واقع مى شود.
او را با فیلم هاى ماندگارش، «خیابان هاى پایین شهر»، 
«راننده تاکسى»، «گاو خشــمگین»، «رفقاى خوب» 
و البته دوســتى و همکارى متناوبش بــا بازیگر بزرگ 
ســینما، «رابرت دنیرو» مى شناســند. اسکورسیزى، 
اســکار کارگردانى اش را براى فیلم موفق «رفتگان» 

به دست آورد.
نکته جالب توجه در مورد رکورد منحصربه فرد او اینکه، 
از شــش فیلم اسکورســیزى که در قرن بیست و یکم 
کارگردانى کرده است، پنج فیلم کاندیداى بهترین فیلم و 
کارگردانى سال در مراسم جایزه بفتا، جایزه گلدن گلوب 

و جایزه اسکار شدند و در این بین جایزه اسکار بهترین 
کارگردانــى را براى «رفتگان» و جایــزه گلدن گلوب 
بهترین کارگردانى را براى ســه فیلم «دار و دسته هاى 
نیویورکى» و «رفتگان» و «هوگو» دریافت کرده است.

اسکورســیزى در تمامــى ژانرهــاى ســینمایى 
فیلم ســاخته اســت. از نمونــه فیلم هایــى که وى 
در ژانرهاى مختلــف پدید آورده مى تــوان به آثار زیر 

اشاره کرد:
-ســینماى وحشــت و دلهــره: «جزیره شــاتر» و 

«تنگه وحشت». 
-سینماى معمایى: «جزیره شاتر». 

-سینماى جنایى: «راننده تاکسى» و «تنگه وحشت». 
-ســینماى مافیا و گانگســترى: «رفقــاى خوب»، 

«کازینو»، «رفتگان» و «خیابان هاى پایین شهر». 
-ســینماى کمدى سیاه: «ســلطان کمدى»، «بعد از 

ساعت ها» و «گرگ وال استریت». 
-ســینماى رمانتیک: «آلیــس دیگر اینجــا زندگى 

نمى کند» و «عصر معصومیت». 
-سینماى ورزشى: «گاو خشمگین» و «رنگ پول». 

-سینماى هیجانى: «جزیره شاتر» و «تنگه وحشت». 
-ســینماى تاریخى: «آخرین وسوسه مسیح» و «دار و 

دسته هاى نیویورکى و عصر معصومیت». 
-سینماى بیوگرافى: «گاو خشمگین»، «رفقاى خوب»، 

«کوندان»، «هوانورد» و «گرگ وال استریت». 
-سینماى موزیکال: «نیویورك و نیویورك». 

 -سینماى جنگ: «کوندان». 
-سینماى خانوادگى: «هوگو».

 اسکورســیزى در حال حاضر اکران فیلم ســینمایى 
«ایرلنــدى» را پیش روى خود مى بینــد. «ایرلندى» 
هفتمین همــکارى دنیــرو بــا اسکورســیزى بوده 
کــه در ســال آینــده میــالدى اکــران مى شــود.

 این فیلم اخبار و حاشیه هاى متنوعى را به دنبال داشته 
است.

همکارى پاچینو و دنیرو همواره براى تمامى هواداران 
سینما جالب بوده و هست. این دو پیش از در فیلم هاى 
موفقى همچون «پدرخوانده» و «مخمصه» همکارى 
مشــترك داشــته اند. این فیلم در ژانر جنایى یکى از 
مهمترین اتفاقات ســینمایى ســال 2017 محسوب 
مى شود. باید دید که اسکورســیزى چه زمانى را براى 
انتشار این اثر انتخاب مى کند. قرار است در این فیلم با 
اســتفاده از تکنیک هاى مدرن جلوه هاى ویژه دنیرو به 

جوانى خود بازگردد. 

خاطره ساز سینما از «راننده تاکسى» تا «دار و دسته هاى نیویورکى»

«مارتین اسکورسیزى» 76 سالـه شد
«مارتین اسکو
هالیوود کــه ص
کارگردانى سین
خود را خاموش
ک اسکورسیزى،
بازیگر و تاریخـ
سینماســت. ای
تمامى عنواندار
جایزه گلدن گلو
کارگردانان آمر

و انجمنهاى نیز
و همچنین معر

امى است.
اسکورســیزى
منطقه ایتالیایى
40 و 50 محل
مختلف بود. اس
پاتوق ایتالیایى

شد تا در شــخ
گانگستره
هم دیالو

خاطره س

««ما

گیر افتادن رضا عطاران در برف کانادا!  همه مى خواهند«وقتشه» ادامه پیدا کند سفر سحر دولتشاهى با «امیر» به آفریقا
رضا عطاران در کانادا مقابل دوربین عبدالرضا کاهانى رفت.

فیلمبردارى فیلم «آزاد مثل هوا» ساخته جدید عبدالرضا کاهانى با ترکیب بازیگرانى از فرانسه، کانادا و ایران 
از مدتى قبل در کانادا آغاز شده است.

 رضا عطاران که ســابقه  همــکارى در چهار فیلم دیگــر را هم با کاهانــى دارد تنها بازیگــر ایرانى فیلم 
است.

«اوفلى بو» بازیگر زن فرانسوى که در فیلم «مکتوب ماى الو» به کارگردانى عبدالطیف کشیش بازى کرده 
هم قرار است در پروژه حضور داشته باشد و به زودى یک بازیگر مطرح فرانســوى و کانادایى نیز به پروژه 

اضافه خواهند شد.
عبدالرضا کاهانى پیش از این در فســتیوال هاى مختلفى شــرکت کرده و جوایزى از جمله بهترین فیلم از 
فستیوال تســالونیکى یونان و جایزه  ویژه هیئت داوران از فستیوال کارلوى  وارى جمهورى چک را به دست

 آورده است. 

 مجرى برنامه «وقتشه» که این روزها در بستر بیمارى است و البته حال و احوال بهترى دارد، مى  گوید: با دغدغه اى 
که مدیران صداوسیما نسبت به برنامه محتوامحور ازدواج و ســبک زندگى دارند در آینده اى نزدیک دوباره مردم 
«وقتشه» را مى بینند.همین چندى پیش بود که خبر سکته قلبى بازیگر سینما و تلویزیون و مجرى برنامه «وقتشه» 
منتشر شد. اوکه در قشم بسترى بود بعد به بیمارستانى در تهران منتقل شد. تفتى به تازگى از بیمارستان مرخص 
شده و در منزل اســتراحت مى کند. کامران تفتى گفت: «حالم بهتر شده و حداکثر یک ماه دیگر دوباره خدمت به 
مردم را از سر مى گیرم.»او این روزها فیلم ســینمایى «ماهورا» را روى پرده دارد و به زودى دو سریال «از یادها 
رفته» و «مسابقه رالى» که یکى براى تلویزیون و دیگرى نمایش خانگى ایفاى نقش کرده در معرض دید مخاطب 
قرار مى گیرد. تفتى اما درباره تئاترى گفت که از اول دى ماه به روى صحنه مى رود. او در مورد جزئیات این نمایش 
چیزى نگفت به دلیل اینکه دست اندرکاران آن هنوز تبلیغى منتشر نکرده اند. مجرى تلویزیون درباره «وقتشه» به 
«تسنیم»، گفت: در جلساتى که با مدیران شبکه نسیم داشتیم آنها به ادامه «وقتشه» اعتقاد دارند و مردم هم دوست 

دارند این برنامه ادامه پیدا کند. به همین علت  در آینده اى نزدیک این برنامه روى آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.

فیلم سینمایى «امیر» ساخته نیما اقلیما به تهیه کنندگى ســید ضیا هاشمى تنها نماینده سینماى ایران در 
جشنواره بین المللى فیلم ربات مراکش است که در بخش مسابقه با 13 فیلم دیگر از کشورهایى چون، فرانسه، 

اسپانیا، سوریه، عراق، صربستان، تونس، لبنان، بلژیک و گرجستان به رقابت مى پردازد.
«امیر» فیلمى در ژانر اجتماعى است که در خالصه داستان آن آمده: «یکى با کار، یکى با پول، یکى با زندگى، 

یکى هم با سیگار. همه خودشونو مى کشن، فقط راهاشون فرق مى کنه.»
میالد کى مــرام، هادى کاظمى، بهدخت ولیان، مصطفى قدیرى، روشــنک ســه قله گــى، وحید منافى، 
مهدى عامل هاشــمى، مونا قاسمى، کســرى محبوبى، آرتین گلچین و سحر دولتشــاهى بازیگران این 
فیلم هستند.جشــنواره بین المللى فیلم ربات یکى از جشــنواره هاى معتبر آفریقایى است که به سینماى

 هنر و اندیشه مى پردازد و بیست وســومین دوره آن از تاریخ 16 تا 22 نوامبر (25 آبان تا 5 آذرماه) در کشور 
مراکش برگزار مى شود.

ورپخش بین المللى فیلم «امیر»  برعهده کمپانى الى ایمیج به مدیریت الهه نوبخت است. ر و یم ب ن روى بر

واکنش کارگردان «ممنوعه» به نگرانى ها بابت سانسور سریال

اگر قصه رسالتش را
 از دست بدهد 

صداى اعتراضم بلند مى شود

کمپانى «دیزنى» تریلر جدیدى از «دامبو»، فیل 
گوش بزرگ و محبوب خود منتشر کرده است 
که جزئیات جدیدى از این داستان کالسیک و 
آخرین ساخته «تیم برتون» بزرگ را فاش 

مى کند.
اولین تیزر «دامبو» تابستان 
امسال در اینترنت منتشر 
شد که این بچه فیل زیباى 
ســاخت تیم برتون را آماده 
پرواز نشان مى داد، حال با این 
تریلر جدید جزئیات بیشــترى از 

پروژه «دامبو» مشخص شده است.
در جدیدترین تریلر منتشر شده، فیلم 
فضایى شــبیه همه کارهاى تیم برتون 
دارد اما حس دیزنى وار خود را نیز حفظ 
کرده است؛ استفاده از رنگ هاى درخشان 
در کنار تم ســیاه رنگى که از ویژگى هاى 
کارهاى برتون اســت و به کار فضایى شبیه 
انیمیشن هاى کالسیک و موفق تاریخ سینما 

مى دهد.
بنا بر خالصه قصه رســمى منتشــر شده، 

داستان الیواکشن «دامبو» با نسخه اصلى و 
انیمیشن کالسیک سال 1941 تفاوت هایى 
دارد. «دامبو» در این بازســازى جدید، گرچه 
مانند نســخه اصلى بابت داشتن گوش هاى 
بزرگش مورد نقد و اســتهزا قرار مى گیرد اما 
از آغاز داســتان قادر به پرواز است و فیلم به 
ماجراهاى «دامبو» و ســیرك بعد از معروف 

شدن او مى پردازد.
دیزنى خبر ساخت دامبو را اولین بار در سال 
2014 منتشر کرد اما یکســال طول کشید 
تا وجود نام تیــم برتون، خالــق فیلم هاى 
محبوبى چون «آلیس در سرزمین عجایب»، 
«ادوارد دســت قیچى» و «چارلى و کارخانه 
شکالت ســازى» بــه عنــوان کارگردان 
پاى این قــرارداد فــاش شــود. «دامبو»
 اولین بار در سال 1941 بر  اساس داستانى 
به قلــم «هلن ابرســون» روى پــرده هاى

 سینما آمد.
طبق برنامه ریزى ها قرار اســت الیو اکشن 
«دامبو» 29 مارچ 2019 (9 فروردین 1398) 

اکران شود.

«دامبو» 
آماده پرواز است

هفدهمین جشن حافظ 
در شبکه نمایش خانگى

تبلیغات انگلیسى زبان فیلم اصغر فرهادى آغاز شد
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ترس از  تکرار خـــاطرات مهرداد

تیم فوتبال ذوب آهن تا پایان نیم فصل نخســت لیگ 
برتر ناچار است در فاصله زمانى کمتر از دو هفته، چهار 
بار به میدان برود و این چالشــى جــدى منصوریان در 

ذوب آهن است.
علیرضا منصوریان پس از یک وقفه حدوداً یکســاله با 
ذوب آهن به لیگ برتر بازگشت. تیمى که آخرین حضور 
او در لیگ برتر را مقابل آن تجربه کرده بود. منصوریان 
هدایت تیمى را بر عهده گرفت کــه در هفته دوازدهم 
با 11 امتیاز در رده یازدهم قرار گرفتــه و این در حالى 
است که آنها در فصل گذشــته نایب قهرمان مسابقات 

شده بودند. 
آخرین بارى که منصوریان هدایت یک تیم لیگ برترى 
را در یک فصل از ابتدا تا انتها بر عهده داشــت، فصل 
شانزدهم این مسابقات بود که وى توانست با استقاللى 
که از نقل و انتقاالت زمستانى هم محروم شده بود، نایب 
قهرمان لیگ برتر شود. ســرمربى جدید ذوب آهن کار 
ساده اى در این تیم ندارد و اینبار باید تیمى که خود نبسته 
و خود نســاخته را از بحران خارج کند. تیمى که در این 

فصل تاکنون در خانه برنده نشده است.
منصوریان چهار بازى سخت و چهار چالش را تا پایان نیم 
فصل نخست با تیم جدیدش در پیش دارد. او باید اولین 

آزمونش با تیم جدید را در خانه تجربه کند. ذوب آهن در 
اولین بازى با هدایت منصوریان میزبان پارس جنوبى 

خواهد بود؛ تیمى خوش ساختار و  سخت باز. 
پارس جنوبى با 16 امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد 
و این نشان از ساختار خوب این تیم است. تیمى که در 
سه فصل گذشته تغییرات زیادى نداشته و ثبات در آن 
حرف اول را زده است. اگر ذوب آهن در این بازى پیروز 
شود، این نخستین پیروزى خانگى آنها در فصل جارى 
خواهد بود. این دیدار سوم آذرماه در ورزشگاه فوالدشهر 

برگزار مى شود.
ذوبى ها ناچارند خیلى زود و تنها به فاصله چهار روز بعد 
از این بازى، مصافى دشوار با فوالد در اهواز داشته باشند. 
تیمى که خود بحران زده است و ناچار است در این بازى 
خانگى براى پیروزى تالش کند. این دیدار در تاریخ 7 

آذر و به میزبانى فوالد در اهواز برگزار مى شود.
سبزپوشان اصفهان ســپس با استراحتى یک هفته اى 
براى دو دیدار نزدیک به هم آماده مى شوند. آنها ابتدا 
باید در حســاس ترین بازى نیم فصــل خود در تهران 

به مصاف پرســپولیس، نایب قهرمان آسیا بروند. این 
دیدارى معوقه و مربوط به هفته یازدهم است. 

منصوریان تاکنون با تیم هاى باشــگاهى اش (نفت و 
استقالل) هرگز مقابل پرســپولیس و برانکو شکست 
نخورده و این باعث مى شــود تا انتظار از ذوب آهن در 
این بازى افزایش پیدا کند. این دیدار معوقه 13 آذر و در 

ورزشگاه آزادى انجام مى شود.
ذوبى ها بالفاصله پــس از این بــازى راهى اصفهان
 مى شــوند تا براى آخریــن دیدار نیم فصــل مقابل 
نفت مسجد ســلیمان آماده شــوند. این دیدار 16 آذر 
در فوالدشــهر انجــام مى شــود و آخریــن حضور
ذوب آهن در نیم فصل نخســت رقابت هاى لیگ برتر

 خواهد بود.
چهار چالش جدیــد علیرضا منصوریان بــا ذوب آهن 
از ســوم آذر آغاز شــده و تا 16 آذر ادامه پیدا مى کند و 
سرمربى جدید ذوب آهن مى بایست در بازه زمانى کمتر 
از دو هفته چهار بار تیمش را به میدان بفرستد. یکبار در 
تهران، یکبار در اهواز و دوبــار هم در اصفهان و در این 
چهار دیدار یک بازى با نایب قهرمان آسیا در تهران هم 
وجود دارد.  باید دید مربى که رنگ مورد عالقه اش آبى 

و نمادش 4 است در این چهار میدان چه خواهد کرد!

تیم فوتبال ذوب آهن تا پایان نیم فصل نخســت لیگت
ابرتر ناچار است در فاصله زمانى کمتر از دو هفته، چهار هفته د از ت ک ان ز له فا تد ا ا نا ت
بار به میدان برود و این چالشــى جــدى منصوریان در

ذوب آهن است.
علیرضا منصوریان پس از یک وقفه حدوداً یکســاله با
ذوب آهن به لیگ برتر بازگشت. تیمى که آخرین حضور
او در لیگ برتر را مقابل آن تجربه کرده بود. منصوریان
هدایت تیمى را بر عهده گرفت کــه در هفته دوازدهم
با 11 امتیاز در رده یازدهم قرار گرفتــه و این در حالى
است که آنها در فصل گذشــته نایب قهرمان مسابقات

شده بودند. 
ى ت گ ل کت ت انهدا ن ىکه ا ن آخ

به مصاف پرســپولیس، نایب قهرمان آسیا بروند. این
و مربوطبه هفته یازدهم است.  تدیدارى معوقه ا ازده هفته ه ط قه دا د

منصوریان تاکنون با تیم هاى باشــگاهى اش (نفت و
استقالل) هرگز مقابل پرســپولیس و برانکو شکست
نخورده و این باعث مى شــود تا انتظار از ذوب آهن در
13 آذر و در 3این بازىافزایش پیدا کند. ایندیدار معوقه

ورزشگاه آزادى انجام مى شود.
ذوبى ها بالفاصله پــس از این بــازى راهى اصفهان
 مى شــوند تا براى آخریــن دیدار نیم فصــل مقابل
6نفت مسجد ســلیمان آماده شــوند. این دیدار 16 آذر
در فوالدشــهر انجــام مى شــود و آخریــن حضور
ت گ تهاىل قا ت لنخ ف ن آهند ذ

4 نبرد سنگین براى آقاى عاشق 4!

پیشکسوت باشگاه ذوب آهن اصفهان در گفتگویى که 
با یکى از خبرگزارى ها داشته حرف هاى جالبى را مطرح 
کرده و اذعان داشته اینکه مى گویند برکنارى امید نمازى 
تصمیم سهامداران بوده و به مدیرعامل و هیئت مدیره 

ربطى نداشته حرف درستى نیست.
رســول کربکندى با اشاره به 
شرایط این روزهاى ذوب آهن 
و جابه جایــى در کادرفنى این 
تیم اظهار کرد: ذوب آهن از نظر 
کیفیت فنى و فردى تیم خوبى 
اســت که فوتبال خوبى را هم 
به نمایش گذاشــته اســت اما 
نتوانسته در نتیجه گیرى موفق 
عمل کند و همین عامل باعث 
شــده که مدیرعامل و هیئت 

مدیره تصمیم بــه برکنارى آقاى نمــازى بگیرند. من 
نمى دانم چقدر ریشــه یابى شــد و چه اتفاقاتى افتاد که 
تصمیم بر این گرفته شد که ســرمربى را تغییر دهند اما 
نظر من این است که در فوتبال ایران همیشه مربى سیبل 
اســت و همه نگاه ها متوجه مربى است به همین دلیل 
هم امیدنمازى کنار رفت و علــى منصوریان به جاى او 
بر سر کار آمد. او نیز مثل هندوانه دربسته است و از اآلن 
نمى شود گفت که او گزینه خوبى است یا خیر. باید ببینیم 
او مانند روزهاى حضور خود در نفت موفق عمل مى کند یا 

مثل دوران حضور در استقالل نخواهد توانست انتظارات 
را برآورده کند.

وى افزود: اینکه مى گویند سهامداران ذوب آهن دستور 
دادند تا امیدنمازى برکنارشود درست نیست. سهامداران 
درگیر کارها و مشکالت خود و مجموعه  ذوب آهن هستند 
و وقت اینکه به امورات فنى تیم فوتبال بپردازند را ندارند 
به همین دلیل من فکر مى کنم 
که این تصمیم را شخص آقاى 
آذرى با همراهى هیئت مدیره 
گرفته است. همانطور که آقاى 
نمــازى را مدیرعامل و هیئت 
مدیره انتخاب کردند به همان 
نحو هم او را برکنــار کردند و 
این تصمیم از جــاى دیگرى 

نبوده است.
پیشکسوت فوتبال اصفهان در 
مورد مشکالتى که براى رشید مظاهرى پیش آمده نیز 
عنوان کرد: رشید از سرمایه هاى ذوب آهن است که در این 
چند سال نمایش هاى درخشانى داشته و دروازه ذوب آهن 
را بیمه کرده اســت اما باوجود این عملکرد جاى ثابتى 
در تیم ملى نداشــته و اهمیتى به او داده نمى شود. من 
فکر مى کنم ایــن کم اهمیت جلــوه دادن تالش هاى 
مظاهرى در تیم ملى به تیم باشگاهى او سرایت کرده و او 
نمى تواند مثل گذشته آن عکس العمل ها را از خود نشان 

بدهد.

آنطور که رســانه ها گزارش دادند،جیانى اینفانتینو 
رئیس فیفا در سفر کوتاه خود به تهران خیلى جدى 
پیامش را به مســئوالن ورزش ایران منتقل کرد. او 

خواســت تا از دخالت در فوتبال پرهیز کنند. اینفانتینو 
که وزیر ورزش را مسعود صدا مى زند، به شفافیت گفت 
که نمى گذارند فوتبال را با نفوذ دولتى تحت تأثیر قرار 
دهند. این فشار باعث شد تا مدیران ارشد ورزش ایران 
سرانجام با تاج توافق کنند. حاال گفته شده که اینفانتینو 
در این پرواز به تهران کمکى دو میلیون دالرى براى 
توسعه فوتبال به فدراسیون تاج آورده است. البته بعید 
است این پول چمدانى به تهران رسیده باشد اما شاید 

قول این کمک گرفته شده است.  
تیم ملى در حــال حاضر در بدترین شــرایط مالى 

اســت. طورى که حتى براى بازیکنان ملى 
براى بازگشت به باشگاه هاى اروپاییشان 
به ســختى بلیت گرفته مى شود. درحالى 

که وعده کمک 20میلیــارد تومانى دولتى به 
سرانجام نرسیده اســت و تیم ملى در شرایط بى پولى 
براى رؤیــاى قهرمانى جام ملت ها مــى جنگد، این 
کمک مى تواند به تأمین مالى فدراســیون در تأمین
 هزینه هاى تیــم کى روش براى رســیدن به رؤیاى 

بزرگ کمک کند.

خیلى از سایت ها و روزنامه ها به صورت غیر مستقیم، دلیل حضور علیرضا منصوریان در ذوب آهن را سید حسن 
خمینى مى دانند.

  دیروز هم همزمان با چند سایت، روزنامه «خراسان ورزشى» گزارشى درباره حضور علیرضا منصوریان در ذوب 
آهن منتشر کرده و در این گزارش به نکته عجیبى اشاره کرده است. در بخشى از این گزارش آمده است: «ذوبى ها 
دقیقًا همان مربى را انتخاب کردند که پیش از آغاز فصل از او به عنوان سرمربى ذوب آهن با حمایت یک چهره 
بانفوذ سیاسى یاد مى شد! در آن برهه برخى منابع خبرى از ارتباط نزدیک و دوستانه منصوریان با یک فرد بانفوذ 
سیاسى که از قضا استقاللى اســت و به خوبى اخبار فوتبال را رصد مى کند خبر دادند که رابطه بسیار نزدیک و 
حسنه اى با مسئوالن کارخانه ذوب آهن دارد و منصوریان را براى ســرمربیگرى ذوب آهن توصیه کرده است. 
آن زمان گویا با وجود این توصیه ها سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه زیر بار نرفته بود اما مقاومت آذرى 12 هفته 
بیشتر طول نکشید و او تسلیم خواسته هیئت مدیره شد و با امید نمازى قطع همکارى کرد تا منصوریان سرمربى 
ذوب آهن شود.» به نظر مى رسد با توجه به گزارش هاى قبلى منتشر شده منظور روزنامه «خراسان ورزشى» از 

آن چهره سیاسى، سید حسن خمینى باشد.

  تیم فوتبال استقالل تهران در فصل جارى فراز و نشیب هایى داشت اما در مجموع تاکنون نتایج مطلوبى نگرفته 
است. حذف از جام حذفى و پذیرفتن دو شکســت در لیگ برتر و قرار گرفتن در رده هشتم جدول، قطعًا نتایج 

مطلوبى براى این تیم به حساب نمى آید.
سرمربى و تیم مدیریتى این باشگاه در صدد هستند تا با اســتفاده از تعطیالت نیم فصل، نقاط ضعف را مرتفع 
کنند و به جمع مدعیان قهرمانى بپیوندند. از همین رو آنها اندك اندك پروژه نقل و انتقاالت را استارت مى زنند.

 آنطور که خبرگزارى «مهر» نوشته، چندى پیش جواد قراب، عضو هیئت مدیره باشگاه با اعالم نارضایتى از دو 
خرید خارجى (گرو و نیومایر) خبر از بازگرداندن جپاروف و تیام به استقالل داد که این موضوع به مذاق سرمربى 
آبى پوشان خوش نیامد. شــاید جواد قراب ناخواســته تصمیمات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقاالت را
رسانه اى کرد اما این موضوع ناراحتى شفر را در پى داشت چرا که او معتقد است نقل و انتقاالت پروسه اى است 

که باید از طریق سرمربى و مدیرعامل پیش برود. 
شفر بر خالف نظر برخى از اعضاى هیئت مدیره به الحاجى گرو و نیومایر چندان هم بى اعتقاد نیست و بر این باور 

است که این دو بازیکن تحت فشار هستند و استقالل از فرصت دادن به آنها ضرر نخواهد کرد.
مسئوالن باشگاه استقالل به زودى به صورت رسمى نقل و انتقاالت زمستانیشان را کلید خواهند زد و آن زمان 

پاسخ خیلى از ابهامات روشن مى شود. 
دروغ است، این تصمیم سهامداران نبود!

خشایار بیدمشکى

هم هشدار هم کادو!

منظورشان سید حسن است؟!

زمستان اختالفات در راه است!

محسن کدخدایى

على رضایى

 سعید نظرى

 فرزندان خانواده هاى ایرانى کــه متولد پیش از 

سال 1382 هستند، ســاالنه دو بار مى توانند به 

ایران سفر کنند. طبیعتاً شرایط براى آن دسته 

از دو تابعیتى هایى که مشــمول خدمت 

سربازى باشند، متفاوت است. سامان 
در سال گذشته براى شرکت در 
اردو هاى تیم ملى چندین بار 
به ایران ســفر کرده بود، 
اگر همکارى سازمان 
وظیفــه عمومى با تیم 
ملى نبود، شاید سومین 
ســفر ســامان به ایران
 غیر ممکن بود. اما طبق قوانین 
کشور، حضور او براى چهارمین بار در خاك 

ایران عاقبت ترســناکى براى او به همراه 

داشــت؛ ممنوع الخروجى. حکمى که به 

معناى عدم بازگشــت او به فرانسه و به 

هم ریختــن زندگى حرفــه اى او بود. 
بنابراین عدم حضور ســامان در رقابت
 پیشــین تیم ملى، تصمیمى عاقالنه و 

منطقى بود.  
او که نمى خواست سرنوشــتى شبیه به 

مهرداد پوالدى داشــته باشد، ریســک نکرد. به 

ایران نیامد تــا اردوى تیم ملــى را از قطر دنبال 

کند. البته این توصیه فدراســیونى ها به ســامان 

هم بود. بدیــن ترتیب قدوس دســت کم تا پس 

از جــام ملت هاى آســیا، به ایــران برنمى گردد. 

ه تیم ملى دیگــر در ایــران اردو نخواهد 
چرا کــ
داشت.

مهاجم آمیان هنوز بیســت و ششــمین سالگرد 

تولدش را جشن نگرفته اســت. تولدى که شاید 

ط او را تغییر دهد. پیشتر اشــکان دژآگه، 
شــرای

رضا قوچان نژاد، امید نظرى و ســایر بازیکنانى 

ســالگى خود را کامل کرده بودند، با خرید 
که 25 

ى خود بى دغدغه در اختیار تیم ملى قرار 
ســرباز
گرفتند.

اما مرداد ماه امسال، ســتاد کل نیرو هاى مسلح 

تســهیالت جدیدى را براى بازیکنــان تیم هاى 

ملى در نظر گرفت؛ مشــموالن فعال در تیم هاى 

فوتبال، والیبال و بســکتبال اگر در تیم هاى لیگ 

برترى فعالیت کنند تا 28 سالگى و اگر در تیم ملى 

فعالیت داشته باشند تا 30 سالگى مى توانند اعزام 

خود به ســربازى را به تاخیر انداخته و وارد غیبت 

نشوند. تبصره اى که سردار موسى کمالى، رئیس 

 ســرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
اداره

مسلح نیز دوباره بر آن تاکید کرده است:  با توجه 

به عضویت سامان قدوس در تیم ملى فوتبال، این 

فرد تا 30 سالگى معافیت موقت از سربازى داشته 

و مسئله ســربازى نمى تواند مانع ورود خروج وى 
به کشور شود. 

با وجود یــادآورى ســردار کمالى بــه معافیت 

سربازى سامان قدوس، به نظر مى رسد مسئولین 

تیم ملى هنوز اعتقادى به تبصره یاد شــده ندارند 

ى در امان مانــدن مهاجم تیم ملــى، او را 
و بــرا

ران راه نمى دهند. چرا که به نظر مى رســد
به ایــ

 مصوبه هــاى اجرایــى قانــون یاد شــده هنوز 

تصویب نشــده اند. کادر فنى تیم ملى نمى خواهد 

پس از خاطرات تلخ ســروش رفیعــى و بختیار 

رحمانــى یــار دیگــرى را از ترکیــب خــود از 

دســت بدهد. به نظر مى رســد کابوس سربازى

 هنــوز اطــراف اردو تیــم ملــى ایران پرســه 
مى زند. 

 فرزندان خانواده هاى
2سال 1382 هستند،

ط ایران سفر کنند.
از دو تابعیتى
سربازىب
در سا
ارد

س
 غیر مم

کشور، حضور او براى
ایران عاقبت ترســ
داشــت؛ ممنوع الخ
معناى عدم بازگش
ریختــن زندگ هم
بنابراین عدم حضو
 پیشــین تیم ملى

منطقى بود.  
او که نمى خواست س

ى اینفانتینو 
خیلىجدى 
تقل کرد. او 

نند. اینفانتینو 
شفافیت گفت 
حت تأثیر قرار 
 ورزش ایران 
 که اینفانتینو 
 دالرى براى 
ت. البته بعید 
اشد اما شاید 

رایط مالى 
لى 

 

ى به 
ایط بى پولى

ى جنگد، این 
ون در تأمین

دن به رؤیاى 

دو!

فدراسیون جهانى فوتبال به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دروازه 
بان برزیلى، تراکتورسازى را تهدید به محرومیت از پنجره نقل و 

انتقاالتى کرد.
ژوردى آلمیدا، دروازه بان برزیلى که سال گذشته در زمان سرمربیگرى 

یحیى گل محمــدى از واســکودوگاماى برزیــل به صــورت قرضى راهى 
تراکتورسازى شد و با مدیران وقت این باشگاه قراردادى شش ماهه امضا کرده، از سرخپوشان تبریزى به فیفا 

شکایت کرده است.
آلمیدا بعد از پایان قرارداد قرضى و 6 ماهه اش با تراکتورسازى به برزیل برگشت و بار دیگر پیراهن واسکو دوگاما 
را برتن کرد اما ظاهرا مطالبات او از باشگاه تبریزى توسط مدیران وقت باشگاه پرداخت نشده و این بازیکن به 

فیفا شکایت کرده است.
دروازه بان 23 ســاله برزیلى از مجموع قراردادى که امضا کرده بود، 57 هزار دالر طلب داشت که این مبلغ را 

دریافت نکرد و به همین دلیل با شکایت به فیفا خواهان دریافت آن شد.
از این رو فدراسیون جهانى فوتبال با بررســى پرونده این بازیکن برزیلى نامه اى به فدراسیون فوتبال و باشگاه 

تراکتورسازى ارسال کرده  که در این نامه به باشگاه فرصتى 45 روزه براى پرداخت مبلغ داده شده است.
در نامه اى که فیفا براى تراکتورى ها ارسال کرده آمده که اگر ظرف مدت 45 روز تراکتورسازى مبلغ 57 هزار 
دالر را به آلمیدا پرداخت نکند، جریمه هاى سنگینى از جمله محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتى در انتظار آنها 
خواهد بود. با توجه به اینکه تراکتورسازى دو سال پیش نیز با محرومیت از جذب بازیکن جدید در دو پنجره نقل و 

انتقاالتى مواجه شد، قطعا فیفا با پرونده هاى خارجى هاى این تیم سختگیرانه تر برخورد مى کند.
در چنین شرایطى محمدرضا زنوزى مالک و سایر مسئوالن باشــگاه تراکتورسازى در تالش هستند تا هرچه 
سریع تر پرونده هاى شــکایت خارجى هاى سابق را در فیفا مختومه کنند و مشــکلى براى این باشگاه در امر

 دادگاه هاى فیفا پیش نیاید.

زنوزى براى آلمیدا 
دست به جیب مى شود

است که این دو بازیکنتحت فشار هستند و استقاللاز فرصتدادن به آنها ضرر نخواهد کرد.
مسئوالن باشگاه استقالل به زودى به صورت رسمى نقل و انتقاالت زمستانیشان را کلید خواهند زد و آن زمان 

پاسخ خیلى از ابهامات روشنمى شود.
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مفاد آرا
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مســتقردرواحدثبتى 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 ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس 

ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 6081 مورخه 1397/6/18 آقاى محمدرضا مظفرى به شناســنامه شــماره 647 کدملى 
1091218765 صادره نجف آباد فرزند خیراله در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 482 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

2- رأى شماره 6278 مورخه 1397/6/22 آقاى احمد مداحیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 352 کدملى 
1091482926 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 51/64 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 280 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
3- رأى شــماره 5162 مورخه 1397/5/21 آقاى منصور کاویانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3420 
کدملى 1092118731 صادره نجف آباد فرزند ناصر در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 174 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 409 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

4- رأى شــماره 5836 مورخه 1397/6/11 آقاى محمد حسن حجتى به شناســنامه شماره 611کدملى 
1091468631 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 273/10 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 667 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 5859 مورخه 397/6/12 خانم نفیســه مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 511 کدملى 
1091059322 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 247/70 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 667 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 6719 مورخه 1397/7/7 خانم زهرا شمسى به شناسنامه شماره 736 کدملى 6209715273 
صادره باغ بهادران  فرزند عبدالعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع قسمتى از پالك 

897/5 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 5749 مورخه 1397/6/6 آقاى مجیدفروغى به شناسنامه شماره 1226 کدملى 0045950393 
صادره تهران فرزند حسن در ششدانگ یک باب سفتکارى شده به مساحت 111/25 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 898 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 6586 مورخــه 1397/6/31 آقــاى علیرضا کاویانى به شناســنامه شــماره 13 کدملى 
4623071707 صادره شــهرکرد فرزند عزیزاله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 197/60 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که درراستاى استاندارسازى به پالك 391/10139 

تغییریافته است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 6720 مورخــه 1397/7/7 خانم گیتــى امامى به شناســنامه شــماره 23658 کدملى 
1090234503 صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 151/60 

مترمربع قسمتى از پالك 7 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 4616 مورخه 1397/5/6 آقاى على رضا درســتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2287 
کدملى 1090355831 صادره نجف آباد فرزند عنایت اهللا درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/80 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 227 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 4617 مورخه 1397/5/6 خانم اکرم محمد زاده ها به شناســنامه شــماره 903 کدملى 
1091221804 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
144/80 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 227 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 4619 مورخه 1397/5/6 آقاى على رضا درســتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2287 
کدملى 1090355831 صادره نجف آباد فرزند عنایت اهللا درچهاردانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 25/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 227 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 4620 مورخه 1397/5/6 خانم اکرم محمد زاده ها به شناســنامه شــماره 903 کدملى 
1091221804 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
25/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 227 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 5643 مورخه 1397/6/3 آقاى سعید فاضل  نجف آبادى به شناسنامه شماره 24425 کدملى 
1090242174 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 183/37 
مترمربع برروى پالك شماره 1527/4 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان (که باقسمتى پالك 1527/5 

تشکیل یک باب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 6756 مورخه 1397/7/10 آقاى محمد باقرهادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 141 
کدملى 1091444838 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 237/6 

مترمربع قسمتى ازپالك 876 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 5675 مورخه 1397/6/5 آقاى احمد شریفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 625 کدملى 
1091120218 صادره نجف آباد فرزند سبزعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/31 مترمربع 
که مقدار 19/84 مترمربع آن از پالك 497/4 ومقدار 4/47 مترمربع آن از پالك 497/5 واقعین در قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 6267 مورخه 1397/6/21 آقاى ابراهیم زمانى به شناسنامه شماره 1 کدملى 5759762303 
صادره فریدن فرزند حسین آقا درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 143/45 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 1243 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 6199 مورخه 1397/6/21 آقاى على غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 503 کدملى 
1091068811 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 119/5 مترمربع 

قسمتى از پالك 403/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 5710 مورخه 1397/6/5 آقاى رضا منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 810 کدملى 
1091132704 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/15 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 553 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
20- رأى شــماره 6351 مورخه 1397/6/24 آقاى محمد جعفر محمدى به شناسنامه شماره 431 کدملى 
1091077495 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 81/83 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 77 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
21- رأى شــماره 6566 مورخه 1397/6/27 خانم عزت فالحیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1048 
کدملى 1090946600 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/17 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 373 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 6757 مورخه 1397/7/10 خانم ماه پرى مختارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 245 
کدملى 1090938578 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 254/05 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
23- ر أى شــماره 6758 مورخــه 1397/7/10 آقاى مصطفى هادى  به شناســنامه شــماره 14 کدملى 
5499665801 صادره تیران  فرزند محمد على در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
254/05 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
24- ر أى شــماره 6759 مورخه 1397/7/10 خانم مریم انصــارى نجف آبادى به شناســنامه وکدملى 
1090938578 صادره نجف آباد فرزند محمدحسن  دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
254/05 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 5526 مورخه 1397/5/28 خانم مریم غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره  667 کدملى 
1091598843 صادره نجف آباد فرزند احمد قلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
88/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 162/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 5527 مورخه 1397/5/28 آقاى حسین غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره  1154 کدملى 
1092096086صادره نجف آباد فرزند احمد قلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
88/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 162/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
27-  رأى شــماره 6612 مورخه 1397/6/31 آقاى محمد ســهرابى به شناسنامه شــماره 1521 کدملى 
1091305307  صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم   اعیانى یک باب 
خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى از پالك شماره 26 فرعى از 22 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 6280 مورخه 1397/6/22 خانم فاطمه خسروى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26817 
کدملى 1090266146 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 347/50 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 561 اصلى واقع قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
29- رأى شــماره 6294 مورخه 1397/6/22 خانم محدثه حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5495 
کدملى 1092139532صادره نجف آباد فرزند فضل اله درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 127/40 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 961 اصلى واقع  درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شماره 6293 مورخه 1397/6/22 آقاى محمدرضا کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1133 
کدملى 1091403971 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
127/40 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 961 اصلى واقع  درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31- رأى شماره 5709 مورخه 1397/6/5 آقاى سجاد حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 672 کدملى 
1091614032 صادره نجف آباد فرزند مسعود درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 195/26 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 6 واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى اسداهللا درى 

نجف آبادى به صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
32- رأى شماره 6583 مورخه 1397/6/31 آقاى محمدرضا سرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 183 
کدملى 1091083673 صادره نجف آباد فرزند خسرو درششدانگ یک باب خانه مساحت 155/75 مترمربع 

قسمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى شماره 5175 مورخه 1397/5/21 آقاى رســول قربانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2484 
کدملى 1091375518 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 157/49 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 فرعى از 968 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى شماره 6754 مورخه 1397/7/9آقاى اکبرنامدارى به شناسنامه شماره 87 کدملى 1091074054 
صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 155/70 مترمربع قسمتى از پالك 

530 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
35- رأى شماره 6058 مورخه 1397/6/17 خانم وجیهه علینقى پور نجف ابادى به شناسنامه شماره 1901 
کدملى 1091231788 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/45 
مترمربع قسمتى ازپالك 825 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

36- رأى شــماره 6470 مورخه 1397/6/26آقاى مجید مهدیه نجف آبادى فرزند مانده على به شناسنامه 
شــماره 431 کدملى 1091537496 صادره نجف آباد درششــدانگ یک باب گاراژبه مســاحت 269/86 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 77 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 6755 مورخه 1397/7/9 آقاى عباس قره بقلو به شناسنامه وکدملى شماره 4360126670 
صادره خدابنده فرزند سلطانعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/23 مترمربع قسمتى از پالك 217 

قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 6169 مورخه 1397/6/20 آقاى اســماعیل قنبرى به شناسنامه شــماره 727 کدملى 
1091508410 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154/80 مترمربع 

قسمتى از پالك 758 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 6175 مورخه 1397/6/20 خانم معصومه آذرکیا به شناسنامه 488 کدملى 5499098026 
صادره تیران وکرون فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/44 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 318 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 6277 مورخه 1397/6/22 خانم اکرم حقیقى نجف آبادى به شناسنامه وکدملى شماره 
1080136649 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششــدانگ یکباب خانه نیمه ســاز به مساحت 143/80 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 643 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 5600 مورخه 1397/6/1 آقاى ابوالقاســم ربیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 12 
کدملى 1090762161 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه ویک –دوم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 39/30 مترمربع برروى قســمتى ازپالك 1387/3 واقع  درقطعه 10 بخش 11 
ثبت اصفهان(که با ششدانگ پالك 1387/4 تشکیل یکباب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مورد تقاضا را 

ازمالکان رسمى  اسداهللا فاضلى ومحترم صافى به صورت عادى وبى واسطه خریدراى نموده است   
42- رأى شماره 5864 مورخه 1397/6/12 خانم عفت کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 472 کدملى 
1091109613 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  دریک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه 
به مساحت 39/30 مترمربع برروى قسمتى ازپالك 1387/3 واقع  درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان(که 
با ششدانگ پالك 1387/4 تشکیل یکباب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مورد تقاضا را ازمالکان رسمى  

اسداهللا فاضلى ومحترم صافى به صورت عادى وبى واسطه خریدراى نموده است   
43- رأى شماره 5601 مورخه 1397/6/1 خانم طاهره سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 1152 
کدملى 1090834489 صادره نجف آباد فرزند هاجى محمد  دریک ویک –دوم دانگ مشــاع از ششدانگ 
قســمتى از یک باب خانه به مساحت 39/30 مترمربع برروى قســمتى ازپالك 1387/3 واقع  درقطعه 10 
بخش 11 ثبت اصفهان(که با ششدانگ پالك 1387/4 تشکیل یکباب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مورد 
تقاضا را ازمالکان رسمى  اسداهللا فاضلى ومحترم صافى به صورت عادى وبى واسطه خریدراى نموده است   
44- رأى شــماره 5236 مورخه 1397/5/23 آقاى حســینعلى نادر به شناســنامه شــماره 433 کدملى 
1091452601 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/78 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 807 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
45- رأى شــماره 6579مورخه 1397/6/31 خانم راضیه آقاکبیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 536 
کدملى 1091320225 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 446/85 

متر مربع قسمتى ازپالك 836 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شــماره 6242 مورخه 1397/6/21 آقاى رمضان ســارى به شناســنامه شــماره 280 کدملى 
5859646496 صادره آبادان فرزند داود در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 97/75 مترمربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از مالک رسمى 

خانم جمیله خدادادى خریدارى نموده است 
47- رأى شماره 6270 مورخه 1397/6/21 آقاى مجید باب الخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1892 
کدملى 1091231699 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 130/50 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 377/1 واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 4856 مورخه 1397/5/11 آقاى غالمحسین ایزدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 16048 
کدملى 1090159110 صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/43 مترمربع 
که مقدار 6/70 مترمربع آن از پالك 1228 ومقدار 12/73 مترمربع آن ازپالك 1229/1 واقع در قطعه یک 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شــماره 6272 مورخــه 1397/6/22 آقاى امیــر ایوبى به شناســنامه شــماره 2141 کدملى 
1091256373 صادره نجف آباد فرزند کاظم در ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
147/93 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 460 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شماره 6273 مورخه 1397/6/22 خانم هاجرکمالى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 874 کدملى 
1091600910 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
147/93 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 460 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شماره 5161 مورخه 1397/5/21 خانم فاطمه السادات مکى به شناسنامه شماره 3664 کدملى 
1092264531  صادره نجف آباد فرزند محمد صادق درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/36مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 298 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
52- رأى شــماره 5681 مورخــه 1397/6/5 آقاى عزیزاله ســپیانى به شناســنامه شــماره 25 کدملى 
1129672506 صادره فریدونشهر فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393/67 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
53- رأى شــماره 12516 مورخه 1396/12/28 آقالى بهروز بهارلوئى به شناسنامه شماره 2628 کدملى 
1092110828 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/64 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 5/1234 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

54- رأى شــماره 4667 مورخــه 1397/5/7 خانــم زهرا صالحى به شناســنامه شــماره 1178 کدملى 
1091404429 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ودو طبقه 
فوقانى به مساحت 185 مترمربع قســمتى ازپالك 1822 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شــماره 4666 مورخه 1397/5/7 خانم مریم یعقوبیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 10044 
کدملى 1092185021 صادره نجف آباد فرزند محمد باقر  در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ودو طبقه فوقانى به مساحت 185 مترمربع قسمتى ازپالك 1822 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 4663 مورخه 1397/5/7 آقاى امیر حسین ســرمدى  به شناسنامه شماره 6925 کدملى 
1092153845 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن  در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ودو 
طبقه فوقانى به مساحت 185 مترمربع قســمتى ازپالك 1822 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 4665 مورخه 1397/5/7 آقاى روح اله ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1225 
کدملى 1091302340 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
ودو طبقه فوقانى به مساحت 185 مترمربع قسمتى ازپالك 1822 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شماره 3562 مورخه 1397/4/6 آقاى مجید منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 265 کدملى 
1091215421 صادره نجف آباد فرزند سبزعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 141/85 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 780 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 

سبزعلى منتظرى به صورت قهرى موروثى مى باشد 
59- رأى شماره 5021 مورخه 1397/5/16 خانم طلعت عرشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1111518793 صادره فالورجان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/93 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 391/5442 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

مرتضى صالحى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
60- رأى شماره 5022 مورخه 1397/5/16 خانم طلعت عرشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1111518793 صادره فالورجان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 921/18 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 391/5442 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

مرتضى صالحى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
61- رأى شــماره 6910 مورخه 1397/7/23 آقــاى على گرامى به شناســنامه شــماره 1550 کدملى 
1090348460 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/59 مترمربع قســمتى ازپالك 722 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
62- رأى شماره 6911 مورخه 1397/7/23 خانم رضوان احمدى شاهدانى  شناسنامه شماره 199 کدملى 
1091555524 صادره نجف آباد فرزند رضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/59 

مترمربع قسمتى ازپالك 722 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شــماره 4926 مورخه 1397/5/14 آقاى محمد حاج علیخانى به شناسنامه شماره 3536 کدملى 
1091386048 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 504 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 4927 مورخه 1397/5/14 خانم الهام غیور  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 614 کدملى 
1092090673 صادره نجف آباد فرزند جعفرقلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 504 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شماره 3568 مورخه 1397/4/7 آقاى باقرمنتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1290 کدملى 
1091248834 صادره نجف آباد فرزند سبزعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 145/35 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 780 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

سبزعلى منتظرى به صورت قهرى موروثى مى باشد 
66- رأى شماره 6752 مورخه 1397/7/9 آقاى انوش لطفى به شناسنامه شماره 138 کدملى 2219117987 
صادره تنکابن فرزند شمس اله درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 367/56 مترمربع 

قسمتى از پالك 407 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى شــماره 6753 مورخه 1397/7/9 خانم راضیه حمیدى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 2239 
کدملى 1091312478 صادره نجف آباد  فرزند عباســعلى درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 367/56 مترمربع قسمتى از پالك 407 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
68- رأى شــماره 5775 مورخه 1397/6/7 آقاى فضل اله مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1194 
کدملى 1091198535 صادره نجف آباد فرزند ســلطانعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 97/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى ابوالقاسم بهرامیان نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
69- رأى شــماره 5776 مورخه 1397/6/7 خانم سمیه انتشــارى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2438 
کدملى 1091339279 صادره نجف آباد فرزند ســعادت درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 97/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى ابوالقاسم بهرامیان نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
70- رأى شــماره 6460 مورخه 1397/6/25 آقاى على عیدى وندى به شناســنامه شــماره 17 کدملى 
5559435465 صادره کوهرنگ فرزند نادعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
71- رأى شماره 6909 مورخه1397/7/23 آقاى حمیدرضا بى ریائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 11369 
کدملى 1092198296 صادره نجف آباد فرزند صفرعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 89/75 

مترمربع قسمتى از پالك 557 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 6597 مورخه 1397/6/31 آقاى مجتبى عابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 822 
کدملى 1091194815 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 200/10 مترمربع قسمتى از پالك 389 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 6598 مورخه 1397/6/31 خانم نفیســه منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2755 
کدملى 1091342441 صادره نجف آباد فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
200/10 مترمربع قسمتى از پالك 389 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
74- رأى شــماره 6146 مورخــه 1397/6/19 آقاى ابراهیم نظریان به شناســنامه شــماره 29 کدملى 
5759858343 صادره فریدن فرزند روزعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/5 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
75- رأى شماره 6112 مورخه 1397/6/19 آقاى على بدیهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 894 کدملى 
1091601119 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 52/62 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 214 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
76- رأى شــماره 6829 مورخه 1397/7/19 آقاى عباســعلى على آبادى به شناســنامه شماره 1 کدملى 
5499535884صادره تیران وکرون فرزند رضا در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 96/48 مترمربع 

قسمتى از پالك 440 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 6721 مورخه 1397/7/7 آقاى على رضاییان نجف آبادى به شناسنامه شماره 805 کدملى 
1091220824 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
110/31 مترمربع قسمتى از پالك 129 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
78- رأى شماره 6722 مورخه 1397/7/7 خانم آزاده رضایى به شناسنامه شماره 389 کدملى 1091293996 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/31 مترمربع 

قسمتى از پالك 129 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شــماره 6264 مورخه 1397/6/21آقاى امین اله بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 1017 
کدملى 1159131384 صادره فریدن فرزند نعمت اله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 161/35 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 274 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
80- رأى شــماره 6350 مورخه 1397/6/24 خانم صغرى معین فر به شناســنامه شــماره 424 کدملى 
1753932548صادره اهواز فرزند یوسف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 173/40 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 859/898 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

81- رأى شــماره 6800 مورخه 1397/7/17 آقاى على منتظرى نجف ابادى به شناســنامه شماره 4115 
کدملى 1090374100 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 145/73 مترمربع قســمتى از پالك 480/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 6801 مورخــه 1397/7/17 خانم ســیماکاظمى  نجف ابادى به شناســنامه وکدملى 
1080280537 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
145/73 مترمربع قســمتى از پالك 480/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
83- رأى شــماره 6904 مورخه 1397/7/23 آقاى نعمت اله شــفیعى به شناســنامه شــماره 7 کدملى 
1159649189 صادره فریــدن فرزند حفیظ اله در ششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مســاحت 
249/70 مترمربع قسمتى از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که در راستاى استاندارسازى به پالك 

391/10139 تبدیل گردیده - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
84- رأى شــماره 6908 مورخه 1397/7/23 خانم صنم ستوده بهار به شناســنامه شماره 4954 کدملى 
0034916091 صادره تهران فرزند حسین درقسمتى از یک باب خانه به مساحت 44/48 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان که باپالك 87/8899 تشکیل یک باب خانه راداده است – انتقال 

ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
85- رأى شــماره 6902 مورخــه 1397/7/23 آقاى احمد منتظرى به شناســنامه شــماره 771 کدملى 
1090959648 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/4 مترمربع قسمتى 

از پالك 192/2 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
86- رأى شماره 6903 مورخه 1397/7/23 آقاى مجید عطائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3308 کدملى 
1091425736 صادره نجف آباد فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/34 مترمربع قسمتى از 

پالك 466 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
87- رأى شــماره 6292 مورخه 1397/6/22 خانم طیبه گلشــادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 889 
کدملى 1091003769 صادره نجف آباد فرزند حســن در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 216/44 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 704 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
88- رأى شماره 6779 مورخه 1397/7/16 آقاى مجید محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28178 
کدملى 1090279809 صادره نجف آباد فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/74 

مترمربع قسمتى از پالك 930 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
89- رأى شماره 6364 مورخه 1397/6/24 آقاى اسماعیل هادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 24862 
کدملى 1090246544 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112/40 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 فرعى از 929 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
90- رأى شماره 6841 مورخه 1397/7/21 آقاى محمدرضا على عشور به شناسنامه شماره 2399کدملى 
1092108531 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107/55 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
91- رأى شماره 6837 مورخه 1397/7/21 خانم اکرم نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25924 
کدملى 1090257181 صادره نجف آباد فرزند على در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 163 مترمربع 

قسمتى از پالك 223 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
92- رأى شــماره 5753 مورخه 1397/6/6 آقاى احمد گلى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 4 کدملى 
1091024626 صادره نجف آباد فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/25 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 619 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
93- رأى شماره 5752 مورخه 1397/6/6 خانم فیروزه  على عسگرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 597 
کدملى 1091119937 صادره نجف آباد فرزند محمود  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
152/25 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 619 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 
موردتقاضا راازمالک رسمى احمد گلى زاده نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه خریدارى نموده است 

94- رأى شــماره 6778 مورخه 1397/7/16 آقاى محمد صف آراء نجف آبادى به شناسنامه شماره 735 
کدملى 1091157634 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 
65/27 مترمربع قســمتى از پالك 840 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
95- رأى شــماره 6274 مورخه 1397/6/22 آقاى اصغر ابراهیم زاده به شناســنامه شماره 2140 کدملى 
1092249291 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شــماره 6275 مورخه 1397/6/22 خانم اعظم حاجى امینى  به شناسنامه شماره 1304 کدملى 
1092240934 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 6803 مورخه 1397/7/17 آقاى محمد قادرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28033 
کدملى 1090278349 صادره نجف آباد فرزند جعفر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
138/25 مترمربع قســمتى از پالك 897/17 قطعــه 9بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
98- رأى شــماره 6804 مورخه 1397/7/17 خانم اعظم حاجى رجبى  به شناسنامه شماره 2484 کدملى 
1091261271 صادره نجف آباد فرزند على محمد  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
138/25 مترمربع قســمتى از پالك 897/17 قطعــه 9بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
99- رأى شــماره 6864 مورخه 1397/7/22 آقاى تیموربختیارى نژاد به شناســنامه شماره 830 کدملى 
1129171426 صادره فریدونشهر فرزند سوخته زار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/62 مترمربع 
قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
100- رأى شماره 6165 مورخه 1397/6/20 آقاى شهرام منوچهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 199 
کدملى 1091566305 صادره نجف آباد فرزند بهرام در 6 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 169/91 مترمربع قسمتى از پالك 1053 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 6167 مورخه 1397/6/20 خانم ســتاره  منوچهرى نجف آبادى به شناسنامه وکدملى 
شماره  1080900268 صادره نجف آباد فرزند شهرام  در 30 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 169/91 مترمربع قســمتى از پالك 1053 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
102- رأى شماره 6166 مورخه 1397/6/20 خانم فاطمه حجتى نجف آبادى به شناسنامه وکدملى شماره  
1080202889 صادره نجف آباد فرزند عبدالرضا  در 36 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 169/91 مترمربع قسمتى از پالك 1053 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
103- رأى شماره 6818مورخه 1397/7/18 آقاى مجید عباســى ملک آبادى به شناسنامه شماره 5996 
کدملى 1092288872 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 18/40 مترمربع 
قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا را طبق قولنامه عادى از خانم سمیه 

خلیفه قلى و وى نیز ان راطبق قولنامه عادى از مالک رسمى آقاى حسینعلى عباسى خریدارى نموده است 
104- رأى شماره 6808مورخه 1397/7/17 آقاى مجید عباســى ملک آبادى به شناسنامه شماره 5996 
کدملى 1092288872 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 271/40 مترمربع 
قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا را طبق قولنامه عادى از خانم سمیه 

خلیفه قلى و وى نیز ان راطبق قولنامه عادى از مالک رسمى آقاى حسینعلى عباسى خریدارى نموده است 
105- رأى شماره 6805 مورخه 1397/7/17 خانم فاطمه شــیرزاد خانى قلعه شاهى به شناسنامه شماره 
40 کدملى 1091700400 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
129/40مترمربع قســمتى از پالك 391/1858 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
106- رأى شــماره 6806 مورخه 1397/7/17 آقاى محمد حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1918 
کدملى 1091186121 صادره نجف آباد فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
98/05 مترمربع قســمتى از پالك 1015 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
107- رأى شــماره 6807 مورخــه 1397/7/17 خانم ملیحه یزدانى  به شناســنامه شــماره 66 کدملى 
1091290776 صادره نجف آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98/05 
مترمربع قسمتى از پالك 1015 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

108- رأى شماره 4990 مورخه 1397/5/16 آقاى مجتبى نصرالهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 341 
کدملى 1091096635 صادره نجف آباد فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 217/70 مترمربع 
که مقدار 37/14 مترمربع آن ازپالك 162 ومقدار 180/56 مترمربع آن از پالك 164 واقع در قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شــماره 6799 مورخه 1397/7/16 آقاى مهدى احمدى به شناســنامه شــماره 820 کدملى 
1091158487 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 111/10 مترمربع 

قسمتى از پالك 333 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شــماره 6797 مورخه 1397/7/16 خانم مهرى محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 810 
کدملى 1091122067 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 168/16 
مترمربع قسمتى از پالك 1167 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

111- رأى شماره 6593 مورخه 1397/6/31 آقاى حســن کمرانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 118 
کدملى 1091472981 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب مغازه و فوقانى به مساحت 
98/50 مترمربع قسمتى از پالك 394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
112- رأى شــماره 4662 مورخه 1397/5/7 خانم شــهربانو فوالدچنگ نجف آبادى به شناسنامه شماره 
730 کدملى 1091100527 صادره نجف آباد فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه و 
فوقانى مسکونى به مساحت 117 مترمربع قسمتى از پالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان – متقاضى نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى محسن نورمحمد نجف آبادى 

به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
113- رأى شماره 4664 مورخه 1397/5/7 آقاى محسن نورمحمد  نجف آبادى به شناسنامه شماره 531 
کدملى 1091049335 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه و 
فوقانى مسکونى به مساحت 117 مترمربع قسمتى از پالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 9682 مورخه 1396/10/16 آقاى محمد على لطفى به شناسنامه شماره 29996 کدملى 
1090298021 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/94 مترمربع 

قســمتى از پالك شــماره 1019 اصلى واقع در قطعه 3 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد

115- رأى شــماره 6905 مورخــه 1397/7/23 خانم اکرم زمانیان به شناســنامه شــماره 139 کدملى 
1091518718 صادره نجف آباد فرزند عبداله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 288/71 مترمربع 
قسمتى از پالك 319 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا را طبق قولنامه عادى باواسطه 

از طرف مالک رسمى خانم گوهر حجتى خریدارى نموده است 
116- رأى اصالحى شــماره 6994 مورخه 1397/7/28 پیــرو رأى شــماره 6572مورخه 1397/6/31 
آقاى مجتبى قائمى به شناسنامه شــماره 437 کدملى 1091547556 صادره نجف آباد فرزند محمد على 
درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/95 مترمربع قسمتى از پالك 666 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
117- رأى شــماره 7043 مورخه 1397/7/29 آقاى محمد عطوفت به شناســنامه شماره 3967 کدملى 
1817923285 صادره آبادان فرزند بارونى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/82 مترمربع قسمتى از 

پالك 790/1707 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شــماره 3346 مورخه 1397/3/29 خانم ناهید ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1012 
کدملى 1091145873 صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
95/34 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 760/9 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شماره 3347 مورخه 1397/3/29 آقاى علیرضا قدیریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 983 
کدملى 1091103054 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 95/34 مترمربع قسمتى از پالك شماره 760/9 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
120- رأى شــماره 7001مورخه 1397/7/28 آقاى ابوالفضل جعفرى به شناســنامه شماره 770 کدملى 
5499038422 صادره تیران و کرون فرزند محمود در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 131 مترمربع قســمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
121- رأى شماره 7002مورخه 1397/7/28 خانم فاطمه رفیعى اصفهانى به شناسنامه شماره 875 کدملى 
1091221529 صادره نجف آباد  فرزند امیر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131 
مترمربع قسمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

122- رأى شــماره 6067 مورخه 1397/6/18 خانم خدیجه رجائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
555 کدملى 1090988583 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
35/40مترمربع  قسمتى از پالك شماره 1104/4 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
123- رأى شماره 6912 مورخه 1397/7/23 آقاى محمد باقر شــریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 
122 کدملى 1090824181 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/6 
مترمربع قسمتى از پالك 140/5 قطعه 11 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

124- رأى شــماره 7000 مورخه 1397/7/28 آقاى روح اله نبیان به شناســنامه شــماره 2914 کدملى 
1092257039 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 91/75 
مترمربع قسمتى از پالك 280 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

125- رأى شــماره 5233 مورخــه 1397/5/23 آقاى جلیل ســلطانى به شناســنامه شــماره 1 کدملى 
6219888561 صادره بوئین و میاندشت فرزند رضا على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 915/590واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد 

تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ابراهیم سورانى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد
126- رأى شماره 5235 مورخه 1397/5/23 خانم رضوان درخشان هوره به شناسنامه شماره 1146 کدملى 
4621122177 صادره شهرکرد فرزند محمدباقر در 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
110مترمربع قسمتى از پالك شماره 915/590 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى نسبت 

به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ابراهیم سورانى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد
127- رأى شــماره 5234 مورخه 1397/5/23 آقاى على شــیرمحمدى  به شناســنامه شماره 0 کدملى 
1270826018 صادره نجف آباد  فرزند علیرضا  در 1/5   دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
110مترمربع قسمتى از پالك شماره 915/590 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى نسبت 

به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ابراهیم سورانى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد
128- رأى شــماره 5140 مورخه 1397/5/20 خانم اعظم کارشــناس نجف آبادى به شناســنامه شماره 
818 کدملى 1091532265صادره نجف آباد فرزند یداهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 174 مترمربع قســمتى از پالك 1120 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
129- رأى شماره 5141 مورخه 1397/5/20 آقاى سیدناصر غیورى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 656 
کدملى 1091089401صادره نجف آباد فرزند سیدمحمد  در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 174 مترمربع قسمتى از پالك 1120 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/08/27 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/09/12 م الف: 

292867 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /8/508 
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 مســتقر 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 اشــخاص 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000617 مورخ 97/07/29 آقاى جواد ابن النصیر به شماره 
شناسنامه 3148 کدملى 1287006701 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 8/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7865- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى مشاعى اولیه مح رز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/8/27 م الف: 278081 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/232
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر 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 اشــخاص 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000622 مورخ 97/07/29 خانم مریم کچوئى هاردنگ به 
شماره شناسنامه 3845 کدملى 1282784986 صادره از اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 10/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 633- اصلى واقع در بخش 4 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: 1397/8/12 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/8/27 م الف: 277762 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/234

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر 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 اشــخاص 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 تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000372 مورخ 97/05/27 خانم ســمیه شفیعى به شماره 
شناسنامه 1444 کدملى 1288362390 صادره از اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به مقدار 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000374 مورخ 97/05/27 آقاى ســپهر استادى به شماره 
شناسنامه 1277251207 کدملى 1277251207 صادره از اصفهان فرزند امیررضا نسبت به مقدار 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع 

در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023000375 مورخ 97/05/27 آقاى امیررضا استادى به شماره 
شناسنامه 1321 کدملى 1288043732 صادره از اصفهان فرزند على اکبر نسبت به مقدار 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 4- برابر رأى شماره 139760302023000377 مورخ 97/05/27 آقاى ابوالفضل استادى به شماره 
شناسنامه 1276048262 کدملى 1276048262 صادره از اصفهان فرزند امیررضا نسبت به مقدار 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 89/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3591- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت  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: 1397/08/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27 م الف: 279235 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /8/262
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
970314 ج/3 له بانک ســپه و علیه آقاى امیر کاظم زاده مبنى بر فروش پالك ثبتى 4842/1201 واقع در 
بخش 5 ثبتى اصفهان در تاریخ 97/9/24 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
بشرح ذیل ارزیابى شــده ونظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده، برگزار نماید. طالبین خرید مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده بنشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
بصورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت و مابقى ثمن را باید حداکثر ظرف یکماه واریز و اال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ششدانگ آپارتمان پالك ثبتى 4842/1201 بانضمام انبارى و 
پارکینگ و مشاعات واقع در اصفهان خیابان جهانگیر خان قشقایى، نبش بن بست شقایق، ساختمان راك، 
واقع در طبقه دو مشــخصات آپارتمان: آپارتمان مذکور واقع در یک مجتمع چهار واحدى واقع در طبقه دو 
طبق سند بمساحت 145/5 مترمربع و به قدمت ساخت 15 سال مى باشد. اسکلت آپارتمان بتنى سقف تیرچه 
بلوك و مشخصات نازك کارى عبارت است از کف آپارتمان سرامیک، کابینت mdf، بدنه هاى داخلى گچ 
و کاغذ دیوارى، پنجره ها آلومینیوم، درب هاى داخلى چوبى، بدنه دســتگاه پله تمام سنگ، نما آجر داراى 
سیستم سرمایش کولر و گرمایش پکیج، انشــعابات برق و گاز مجزا و آب مشترك، داراى یک واحد انبارى 
به مساحت 1/36 در پارکینگ و حق اســتفاده یک واحد پارکینگ مى باشد. مشخصات ثبتى: شماره ملک  
عبارت است از 4842/1201 مفروز و مجزا از 307 و یک واحد انبارى بشماره 1191 فرعى و پارکینگ مشاعى 
1197 فرعى مى باشد. طبق سند چاپى بشماره 497065 میزان چهار ممیز بیست و پنج صدم دانگ (4/25) 
مشاع از ششدانگ سهم عرصه و اعیانى به نام بانک سپه مى باشد. برآورد قیمت: با توجه به بررسى انجام شده 
درخصوص موقعیت ملک- قدمت ساخت- کیفیت مصالح- دسترسى و شرایط روز و تحقیقات محلى ارزش 
ششدانگ آپارتمان مذکور حداقل برابر است با 9/715/000/000 ریال معادل نه میلیارد و هفتصد و پانزده 
میلیون ریال برآورد و اعالم مى شود. مطابق استعالم انجام شده مقدار 1/75 دانگ بنام آقاى امیر کاظم زاده 
و مقدار 4/25 دانگ مشاع بنام بانک سپه مى باشد و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل 
از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم مالکیت هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م 

الف: 270546 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /8/124
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حصر وراثت
آقاى / خانم قدرت اله حیدرى زفره بشناسنامه شماره  46  به شرح دادخواست کالسه 97/1579  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان على حیدرى زفره بشناسنامه شماره 
573  در تاریخ 27/ 1397/07  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- حسن حیدرى زفره 
شماره شناسنامه 6 نســبت فرزند -2-قدرت اله حیدرى زفره شماره شناســنامه 46 نسبت فرزند 3- عباس  
حیدرى زفره شماره شناسنامه 12 نسبت فرزند 4- حجت اله حیدرى زفره شماره شناسنامه 37 نسبت فرزند 
5- اشرف حیدرى زفره شماره شناسنامه 12 نسبت فرزند 6- شهربانو حیدرى زفره شماره شناسنامه 44 نسبت 
فرزند 7- صغرا بیگم موید زفره شماره شناسنامه 28 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 291491  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /8/503 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
963340 ج/2 له آقاى عیدى جعفرى با وکالت آقاى سعید مهرابى و علیه آقاى سید محمدمهدى الصفى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 2/310/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
97/9/24 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 18 جهت فروش 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 3367 فرعى 15316 اصلى بخش 5 با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى سید محمدمهدى الصفى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک واقع در اصفهان- خوراسگان- بلوار 
ارغوان- شهرك الهیه- خیابان شهید رحیم امینى- بن بست شماره 9- انتهاى بن بست- منزل آخر مراجعه 
گردید که با بررســى الزم، معاینه محل و مالحظه مدارك ابرازى به استحضار مى رساند: طبق تصاویر سند 
مالکیت و استعالمات ثبتى مضبوط در پرونده امر: ششــدانگ آپارتمان شماره 3367 فرعى از 15316 اصلى 
مفروز و مجزى شده از 513 قطعه شماره یک واقع در طبقه همکف بمساحت 82/98 مترمربع مثبوت در دفتر 
520 صفحه 500 ذیل شماره 1378  10 داراى پارکینگ قطعه 3 بمســاحت 12/5 مترمربع واقع در حیاط با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرائى آن داراى سند 
تک برگى شماره 126879 الف 91 مى باشد. ضمنا طبق استعالم ثبتى مورخ 92/12/10 مضبوط در پرونده امر، 
ششدانگ آپارتمان، ملکى آقاى سید محمدمهدى الصفى اعالم شده است که براى یک میلیارد ریال بنفع عیدى 
جعفرى توقیف گردیده است لیکن؛ طبق تصویر سند تک برگى فوق االشاره، ششدانگ آپارتمان، ملکى آقاى 
محمدرضا دشتى فیروزآبادى مى باشد (اخذ استعالمات مجدد ثبتى براى موارد مالکیت، نقل و انتقاالت، وثایق، 
بازداشت و ترهین ملک ضرورى است). وضعیت موجود: ششدانگ آپارتمان در طبقه 60- از یک ساختمان سه 

طبقه با اسکلت بتنى و نماسازى و حیاط سازى شده واقع است که داراى کف سازى هاى سرامیک، دیوارها و 
سقوف سفیدکارى و نقاشى، کف و دیوار آشپزخانه سرامیک، کابینت ها  چوبى ام.دى.اف، سرمایش کولر آبى، 
گرمایش پکیج، پنجره هاى الومینیومى، دربهاى چوبى، سرویسهاى بهداشتى مورد لزوم و داراى برق و گاز 
منصوبه مجزى و آب اشتراکى با مجموعه مى باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل مجموعه 
و آپارتمان موضوع، مساحت آپارتمان، مشخصات و قدمت و وضعیت ساخت آپارتمان و مجموعه، امتیازات و 
مشاعات و مشترکات آپارتمان و انشعابات و اشتراکات منصوبه، عرضه و تقاضاى فعلى و با در نظر گرفتن جمیع 
عوامل موثر در قیمت گذارى، ارزش ششدانگ آپارتمان موضوع بمبلغ 1/615/000/000 ریال معادل یکصد 
و شصت و یک میلیون و پانصد هزار تومان در زمان مباشــرت به کارشناسى برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 

282995 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/468
حصر وراثت

آقاى / خانم فاطمه حمزه زاده قهدریجانى بشناسنامه شماره  188  به شرح دادخواست کالسه 97/1578 ش 
1 ح  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عباسعلى کاظم زاده 
قهدریجانى بشناسنامه شماره 34  در تاریخ 10/ 1397/08  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند 
از : 1- مریم کاظم زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 239 نسبت فرزند 2- رحمت اله کاظم زاده قهدریجانى 
شماره شناسنامه 5656 نسبت فرزند 3- اســداله کاظم زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 869 نسبت فرزند 
4- فاطمه حمزه زاده قهدریجانى شماره شناسنامه 188 نســبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 291487  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 8/502 
ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 1397/4/23 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 124/97 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر اســت. مالحظه مى گردد خوانده لیال اقتصادى علیرغم ابالغ به وصف 
قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته 
به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده 
و استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان سمیه 
براتى بطرفیت خوانده لیال اقتصادى به آدرس آذربایجان شرقى-شهرستان مراغه اول خیابان سعدى میدان 
آزادگان جنب تاکســى تلفنى زهره برتر سپاهان به خواسته مطالبه مبلغ شــش میلیون تومان بابت دو فقره 
چک به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه چک بشماره 632364 
(95/10/25) به مبلغ سى میلیون ریال و چک به شــماره 632363 (95/08/25) به مبلغ سى میلیون ریال، 
باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چکها و گواهى عدم پرداخت 
مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت 
ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مســتدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده لیال اقتصادى به پرداخت مبلغ 6/000/000 تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و سى هزار تومان هزینه دادرســى وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 

سررســید چکهاى فوق الذکر لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد 
وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان سمیه براتى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده لیال 
اقتصادى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 291450/م الف شریعتى-قاضى 

شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/504
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 233/97 دادنامه 97/07/07-900 مرجع رسیدگى 
شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: ســمیه براتى نشانى: گلدشت-خ امام-کوچه 
ساحل- بن بست سهیل-درب روبه رو خوانده: روح اله عظیمى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 9104/078644-12 جمعا به مبلغ 78/820/000 ریال به انضمام هزینه هاى دادرسى 
و خسارات تاخیر تادیه، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سمیه براتى به طرفیت روح اله عظیمى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 78/820/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/980/250 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک 93/11/22 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 291458/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه سوم/ 8/505
ابالغ رأى

 دادنامه- کالسه پرونده: 9709983730300105 شماره دادنامه: 9709973730302006  شماره بایگانى 
شعبه: 970106 –پرونده کالسه: 9709983730300105 شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد(3حقوقى سابق) 
تصمیم نهایى شماره: 9709973730302006- خواهان: خانم بتول حشمت قهدریجانى فرزند مرحوم رضا 
قلى نشانى: استان اصفهان-شهرستان فالورجان- شــهر فالورجان-موسیان-منزل شخصى محمدعلى 
کریمى-همراه 09131187108 خواندگان: 1.پروانه حشمت  فرزند عباسقلى 2.پروین حشمت  فرزند عباسقلى 
3.پرى حشمت  فرزند عباسقلى 4.فلور حشمت  فرزند عباســقلى 5.شهال حشمت  فرزند عباسقلى همگى به 
نشانى اســتان اصفهان-شهرســتان نجف آباد- نجف آباد- خ امام-مقابل پمپ بنزین ستارى-مطب دکتر 
نوریان-پالك 411 – 6.ژیال حشمت  فرزند رضاقلى به نشانى:مجهول المکان 7.امیر حشمت قهدریجانى 

فرزند عباسقلى به نشانى: استان اصفهان-شهرستان اصفهان-شهر اصفهان-کاشانى جنوبى-کوچه حشمت-
درب مادى 8.فاطمه صانعى فرزند: احمدقلى به نشانى: استان اصفهان-شهرستان نجف اباد-نجف اباد-خیابان 
امام-مقابل پمپ بنزین ستارى-مطب دکتر نوریان-پالك 411- 9.فرنگ حشمت فرزند عباسقلى 10.عزت 
جوانمردى همگى به نشانى: اصفهان-خیابان کاشانى-ابتداى میرداماد-پشت مسجد جوزدان-دنبال مادى 
آب-مقابل بن بست حقیقت-درب سفید رنگ 11.اداره ثبت احوال شهرســتان فالورجان به نشانى: استان 
اصفهان-شهرستان فالورجان-اداره ثبت احوال شهرستان فالورجان خواسته: اثبات نسب؛ دادگاه با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست بتول حشمت قهدریجانى 
بطرفیت فلور،شهال، پروین، پروانه، پرى،امیر،فرنگ و ژیال همگى حشمت عزت جوانمردى و فاطمه صانعى به 
خواسته اثبات نسب ابوت ما بین خواهان و مرحوم عباسقلى حشمت دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله 
تصویر مصدق گواهى هاى حصر وراثت مرحوم عباسقلى حشمت،مرحوم صدرالملوك صانعى و مرحوم همایون 
حشمت و با توجه به اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان مندرج در پرونده کالسه 961931 این دادگاه 
و محتویات پرونده ى موصوف از جمله نتیجه استعالم از پزشکى قانونى در مورد آزمایشات DNA که همگى 
داللت بر این موضوع دارد که خواهان دختر مرحوم عباسقلى حشمت مى باشد و این موضوع توسط خواندگان 
ردیف هاى اول،دوم،چهارم و هفتم و در جلسه دادرسى مورد اقرار واقع شده است لذا دادگاه با جلب نظر قاضى 
مشاوره خانواده و به استناد ماده 1158 قانون مدنى وماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر اثبات نسب 
خواهان با مرحوم عباسقلى حشمت صادر و اعالم مى نماید. در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت اداره 
ثبت احوال فالورجان با توجه به موضوع خواسته و عدم توجه دعوى به خوانده مذکور لذا به استناد بند 4 ماده 
84 و ماده 89 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر واعالم مى نماید راى صادره در مورد خواندگان 
ردیف هاى اول ،دوم و چهارم و هفتم با توجه به اقرار در جلســه دادرسى قطعى اســت. راى صادره در مورد 
خواندگان ردیف هاى ششم و هشتم حضورى و ظرف  مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
درمحاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد. راى صادره در مورد خواندگان ردیف هاى سوم، پنجم،نهم و 
دهم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدید 
نظرخواهى در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد 292058/م الف داود خوشنویس-رئیس شعبه اول 

دادگاه خانواده  نجف آباد/8/506
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمدرضا قادرى نجف آبادى با وکالت خانم فهیمه خلیلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خواندگان: 1.بتول بستانگر 2.رضا جونبخش به شــوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره773/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/10/04 ساعت 02:45 
عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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. 292581/م الف شعبه سوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/507

کم کارى تیروئید یک بیمارى اســت که در آن غده 
تیروئید بــه اندازه کافى هورمون ســازى نمى کند. 
عالیم مختلفى مانند افزایش وزن، احساس خستگى، 
فراموشى، عدم تمرکز، یبوست، نابارورى و افسردگى، 
ریزش مو و عدم تحمل ســرما مى تواند نشانه این 
بیمارى باشد. در این بیمارى، تیروئید توسط سیستم 
ایمنى بدن مورد حمله قرار مى گیرد. این بیمارى منجر 

به التهاب در سراسر بدن مى شود.
ید: ید مصرفى در مبتالیان منجر به بدتر شدن 
سیر بیمارى تا سه برابر خواهد شد. خوردن نمک یددار 
در واقع منجر به نابودى سریع بافت تیروئید مى شود.  
عدم تحمل غذایى: مبتالیان به کم کارى 
تیروئید پروتئین هاى متعدد، گلوتن، لبنیات، سویا و 
تخم مرغ را نمى توانند تحمل کنند و این مواد غذایى 

منجر به التهاب دستگاه گوارش مى شود.  
عدم توازن روده: مصــرف بیش از حد 
غذاهــاى نشاســته اى، همــراه بــا بســیارى از 
آنتى بیوتیک ها، سرکوب کننده هاى اسید معده و... 
ناشــى از عدم تعادل در باکترى هاى روده است که 

بیماران مبتال آن را تجربه مى کنند.  
خلق و خوى پایین: معموالً خلق و خوى این 
بیماران بسیار پایین اســت و درجاتى از غمگینى را 
تجربه مى کنند. مصرف غذاهاى فرآورى شــده با 
ریزمغذى هاى مفید اندك، به هیچ وجه به این بیماران 

توصیه نمى شود. 

نیاز به تخلیه چندباره ادرار در طول روز در تمام ســنین امرى 
طبیعى است اما برخى افراد به دلیل نشت متعدد ادرار که ناشى 
از بیش فعالى مثانه است، ناچار به اســتحمام زیاد در طول روز 

هستند.
میل شدید و ناگهانى به ادرار کردن که هشت بار یا بیشتر در طول 
روز و دو بار یا بیشتر در طول شب اتفاق مى افتد و گاهى غیرقابل 

کنترل مى شود، به بیش فعالى مثانه مرتبط است. 
 نشــت ادرار به دالیلى نظیر خنده، ســرفه، ورزش، استرس و 
بیمارى اتفاق مــى افتد و اغلب افراد درگیر با این مشــکل در 

مکالمات و تعامالت خود با دیگران دچار مشکل هستند.  

نیاز چندباره به تخلیه مثانه در تمام ســنین 
طبیعى است 

  نیاز به تخلیه چندباره ادرار در طول روز در تمام ســنین امرى 
طبیعى است اما عمًال برخى افراد به دلیل نشت متعدد ادرار که 
ناشى از بیش فعالى مثانه است، ناچار به استحمام زیاد در طول 

روز هستند. 

 هیچگاه از مراجعه به پزشک و صحبت درباره بیش فعالى مثانه 
خجالت نکشید. راه هاى درمان و کنترل زیادى براى رفع این 

موضوع وجود دارد.
 نباید این مشکل را به افراد مسن و بازنشستگان محدود کرد، 

بلکه جوانان و کودکان نیز به بیش فعالى مثانه دچار مى شوند. 

بى اختیارى ادرار تنها یک مشکل زنانه نیست 
مشکالت زنان در این مورد بیشتر است اما مردان نیز دچار این 
بیمارى مى شوند. در واقع بیش فعالى مثانه به جنسیت ربطى 
ندارد. درسنین 60 سال به باال این مردان هستند که بیشتر از این 

موضوع رنج مى برند.  

انقباضات غیر ارادى مثانه سبب بى اختیارى 
ادرار مى شود 

 میل شــدید و ناگهانى به ادرار کردن معموًال با انقباضات غیر 
ارادى مثانه ایجاد مى شــود. در مردان، بزرگ شدن پروستات 
ممکن اســت به مثانه بیش فعال کمک کند. در افراد مبتال به 

اختالالت عصبى از جمله «اسکلروزیس» و یا «سکته مغزى» 
اختالل در ارسال سیگنال هاى مغزى به سمت مثانه مسبب بى 

اختیارى ادرار مى شود. 

محدود کردن مصرف آب روزانه غلط است 
 برخى افراد مبتال به بى اختیارى ادرار براى جلوگیرى از نیاز شدید 
به ادرار کردن، مصرف مایعاتى نظیر آب را محدود مى کنند. شاید 
به ظاهر تعداد دفعات تخلیه ادرار کم شــود اما آنها ادرارى تیره 
رنگ (بسیار زرد) و بد بو خواهند داشت. به هیچ عنوان مصرف 

شش تا هشت لیوان مایعات را در روز کاهش ندهید.  

درمان بیش فعالى مثانه ممکن است 
 هیچگاه از مراجعه به پزشــک و صحبت درباره این مشــکل 
خجالت زده نشوید. راه هاى درمان و کنترل زیادى براى رفع این 
موضوع وجود دارد، مانند روش هایى نظیر تغییر در برنامه غذایى، 
ورزش دادن ماهیچــه هاى لگن، بازآمــوزى مثانه و مصرف

 دارو. 

ى که 
ان های

زم

نباید

 میوه خورد

همه جا از میوه تعریف شده و کمتر به این موضوع پرداخته 
شده است که چه زمان هایى براى خوردن میوه مناسب نیست.

شکى نیست که خوردن میوه براى شما خوب است؛ این پیامى 
است که از همان سال هاى ابتداى عمر به ما منتقل شده است. 
با این حال زمان هایى وجــود دارد که بدن ما بهتر مى تواند میوه 
را به بهتریــن و مؤثرترین حالت ممکن هضــم و جذب کند. 

یادتان باشد بدن شما روزانه به سه تا چهار وعده میوه نیاز دارد اما 
زمان هایى هست که نباید میوه مصرف کرد. 

قبل از خواب میوه نخورید
میوه به این دلیل که فروکتوز زیادى دارد، بهتر است صبح بعد از 
اینکه بدن یک خواب شبانه داشته و حاال نیاز به تقویت و رسیدگى 
دارد، مصرف شود. اگر میوه را قبل از خواب بخورید، قند زیاد آن 
مانع خواب راحت خواهد شد. میوه توسط سیستم گوارش بدن به 
راحتى هضم شده و مواد مغذى آن جذب مى شود، بنابراین باید 
میوه را دقیقاً زمانى بخورید که به انرژى نیاز دارید، مثًال صبح بعد 

از بیدار شدن یا قبل از ناهار.

بین مصرف میوه و غذا فاصله بیاندازید
بعد از خوردن میوه، یک تا دو ســاعت صبر کنید تا کامًال هضم 

شود و سپس وعده غذایى تان 
را میل کنید. با این کار، نفخ نمى کنید 

و احساس ناخوشایندى در معده تان نخواهید 
داشت. ضمنًا روده پاك شده و آماده منبع غذایى بعدى 

مى شود.

میوه را هرگز همراه با غذا میل نکنید
شاید شــنیده باشــید که مى گویند همراه میوه چیزى جز میوه 
نخورید. هرچند خوردن ساالد میوه کار درستى است اما تا زمانى 
که عناصر غیر میوه اى زیادى همراه با این ساالد نباشد. اگر مقدار 

غذاى زیادى را 
از منابع گوناگون همراه 

با میوه بخوریــد، فرایند گوارش 
کندتر از حالت طبیعى مى شود. 

طبق مطالعات، افراد چاق با مشــکل کمبود 
ویتامین E مواجه هستند.   

مطالعه محققان نشان مى دهد که افراد چاق 
به میزان بیشترى ویتامین E نیاز دارند، چراکه 
وزن آنها و سایر مشکالتشان موجب افزایش 
استرس در آنها مى شود و همین مشکالت با 

مصرف ویتامین E کاهش مى یابد. 
 به گفته محققان، افرادى که به شــدت مبتال 
به کمبود ویتامین E هستند، در معرض ابتال 
به طیف گســترده اى از بیمارى هاى مرتبط 
با سندروم متابولیســم، از جمله بیمارى قلبى، 

بت،  دیا
آلزایمر و سرطان هستند. 

 به لحاظ تئورى، افراد چاق باید داراى ویتامین 
E زیادى باشــند، چراکه این ویتامین از جمله 

ریزمغذى هاى حالل در چربى است. 

معموًال در فصل ســرما و یا به هنــگام تغییر 
فصل، یکى از اتفاقات ناخوشــایندى که براى 
اکثر مردم پیش مى آیــد، همین آبریزش بینى 
اســت که در نتیجه احتقان ســینوس ها بروز 

مى کند.
در واقع گرفتن بینى به معنى خارج کردن مواد 
و محتویات داخل بینــى، بهترین روش براى 
اینکه ویروس ها و باکترى ها مجال راه یافتن به 

سینوس ها را پیدا نکنند، است. 

زمانى که بــه آبریزش بینى دچار مى شــوید، 
الزم اســت به میزان فراوانى مایعات بنوشید، 
همچنین نوشــیدنى هاى داغ باعث دفع مواد 
تجمع یافته در داخل بینى مى شوند و از آنجایى 
که  آویشن سرشار از فنول است، یک گیاه ضد 
عفونى کننده، ضد اسپاســم و مفید براى معده 
محسوب مى شود و خواص ضد ویروسى قوى 
دارد، در نتیجه به درمان آبریزش بینى کمک 

زیادى مى کند.

عــرق کاســنى در طــب ســنتى یکــى از 
پرکاربردترین و محبوب ترین عرق هاســت. 
طبیعت عرق کاسنى سرد است و براى از بین 
بردن حرارت و التهاب بدن، احساس رخوت و 
سستى، رنگ پریدگى و زردى چهره بسیار مفید 
است. در ادامه این مطلب شما را با فواید عرق 

کاسنى براى پوست آشنا مى کنیم.
کاسنى با تأثیراتش روى کبد، زمینه دفع صفرا 
از بدن را فراهم کرده و زردى را مى زداید و بار 
کبد را سبک مى کند. به همین دلیل مسکنى 

تأثیرگذار براى تب محسوب مى شود.
کبد عضو ســم زداى بدن بوده و بیش از 500 
کارکرد حیاتى دارد که تفکیک مواد مغذى از 
مواد زاید، ســم زدایى، تجزیه مواد شیمیایى، 

انهدام میکــروب هــا، تنظیم 
هورمون ها، ســوخت و ساز 
چربى ها، پروتئین ها و قندها، 

دفــع اوره و... از جمله وظایف 
کبد است.

هــر چیــزى کــه مى خوریم، 
مى آشــامیم، تنفس مى کنیم یا 

با پوستمان تماس دارد، سرانجام به 
کبدمان مى رســد. بنابراین اگر 
این عضو دچار اختالل شــود، 
همه بــدن را درگیــر کرده و 
عوارض آن به سرعت انتشار 

پیدا مى کند و عالیمى چون 
زردى پوســت، خستگى 
مفــرط، التهــاب بــدن، 

عطش، چربى خون بــاال و... از جمله 
عالیم بروز مشکل در کبد محسوب 

مى شود.
از فواید عرق کاســنى براى پوست 

با مى تــوان گفت کــه عرق کاســنى 
تقویت کبد، رنگ پوســت را روشن مى کند، 
بیمارى هاى مزمن پوستى به خصوص اگزما را 

التیام مى دهد و رسوبات ادرارى و جوش هاى 
ناشى از گرمى غذاها را رفع مى کند.

 بسیارى از جوش هاى صورت ناشى از گرمى 
و حرارت و یا کثیف شدن خون است که منشأ 
همه این پدیده ها کبد است. کاسنى، بهترین 
درمان براى صاف کردن کبد و درخشــندگى 

پوست است. 
از دیگر فواید عرق کاسنى این است که ملین 
و ادرارآور خوبى است و با خروج سموم از بدن، 
التهاب بدن، تب هاى صفراوى، یرقان و زردى 
ناشى از گرمى را رفع کرده، کیسه صفرا، کلیه و 
مثانه را از سنگ پاك، التهاب معده را برطرف، 
اســید کلریدریک معده را تحریک و اشتها را 

زیاد مى کند.

 چاق ها این ویتامین را زیاد مصرف کنند

 اگر آبریزش بینى دارید بخوانید

روشن شدن پوست با عرق کاسنى

کمبود
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سوب مى شود.
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ــا، تنظیم
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مىکنیم یا

د، سرانجام به 
ابراین اگر 
ل شــود، 
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ـدن، 
ـاال و... از جمله 
 کبد محسوب 

ى براى پوست 
عرق کاســنى  باه

ــترا روشن مى کند، 
ستى به خصوص اگزما را

ناشى از گرمى را رفع کرده، کیسه صفرا، کلیه و 
مثانه را از سنگ پاك، التهاب معده را برطرف،

اســید کلریدریک معده را تحریک و اشتها را 
زیاد مى کند.

دیابت با کدام گیاه مهار مى شود

عالیمى که مى گوید مثانه شما دچار مشکل است شاید شما هم 
کم کارى تیروئید دارید

دیابت یک نوع اختالل سوخت و سازى (متابولیک) در بدن است. در این بیمارى توانایى تولید هورمون انسولین در بدن از بین مى رود یا بدن در برابر انسولین مقاوم مى شود و بنابراین انسولین تولیدى نمى تواند عملکرد طبیعى خود را انجام دهد. 
در دیابت، سرعت و توانایى بدن در استفاده کامل از گلوکز کاهش و میزان قند خون افزایش پیدا مى کند؛ بنابر این یکى از راهکار هاى تنظیم قند خون به ویژه در مبتالیان به دیابت، مصرف دمنوش هاست. در این مطلب گیاهانى را معرفى مى کنیم 

که به کنترل قند خون در افراد دیابتى کمک مى کند.

چاى ترش
چاى ترش یا چاى قرمز را مى توان به شکل 
ســرد و گرم مصرف کرد. مصرف چاى ترش 
بر کاهش قند و فشــار خون بیماران مبتال به 

دیابت نوع 2 مؤثر است.

گشنیز
براســاس تحقیقات صورت گرفته، دمنوش 
گشنیز تسکین دهنده صفرا و برطرف کننده  
التهاب و تشــنگى در بیماران دیابتى است. 
همچنین مصــرف این دمنوش در ترشــح 
انســولین از پانکراس و افزایش حساســیت 

بافتى و کاهش قند خون نقش مؤثرى دارد.

دارچین
طبق تحقیقات صورت گرفته، ترکیبات موجود 
در دارچین، قند خون را پایین مى آورد و به بدن 
کمک مى کند تا به بهترین شکل از انسولین 

استفاده کند.

ریحان
مصرف ریحــان میزان قند خــون را کنترل 
مى کند، بنابراین براى مبتالیــان به دیابت 

مفید است.

 گزنه
مصرف گیاه گزنه سبب کاهش گلوکز خون 
مى شــود. همچنین عصاره برگ گزنه نقش 
حفاظتى در برابر افزایش قندخون و تخریب 

سلول هاى پانکراس دارد. 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مرحله اول مورخ 1397/08/26 به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه برگزار نگردیده، لذا از کلیه 
سهامداران دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده- نوبت دوم مورخ 1397/09/10 ساعت 9:00 صبح که در محل شرکت به آدرس اصفهان شهرك صنعتى مورچه 

خورت فاز سوم انتهاى بوعلى دوم شماره 444 کدپستى 8333115191 و تلفن 03145643315 برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: انتخاب اعضاء هیئت مدیره- انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تصویب تراز و سود و زیان سال 1396

هیئت مدیره شرکت پالسماتک سپاهان

آگهى دعوت سهامداران شرکت پالسماتک سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 33916 و شناسه ملى 10102738722 
جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده- نوبت دوم
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خداوند موجودات را از هیچ بیافرید، بدون هیچ نمونه اى که همانند 
آن بسازد و بدون هیچ اندازه اى که از آفریدگارى پیش از خود تقلید 
کرده باشد. از ملکوت قدرت خود و از عجایبى که آثار حکمتش از 
آنها حکایت دارنــد و از اینکه هر موجودى معترف اســت، که جز به 

نیروى او نتواند بر پا بود، ما را به شناخت خود رهنمون کرد.
موال على (ع)

بــا نهایــت تأســف و تأثــر در گذشــت شــهادت گونــه 
دکتــر ســید تقــى نوربخــش مدیــر عامــل ســازمان 
تأمیــن اجتماعــى و دکترعبدالرحمــن تــاج الدیــن معــاون حقوقى 
و امــور مجلــس ســازمان تأمیــن اجتماعــى را بــه خانــواده 
داغدار،کارکنــان و شــرکاى اجتماعــى ســازمان تأمیــن اجتماعــى 
ــان و بیمــه شــدگان وبازنشســتگان) تســلیت عــرض  (کارفرمای
نمــوده و از خداونــد منــان بــراى ایــن دو عزیز ســفر کــرده غفران 
ــارى  ــر و بردب ــدگان صب ــراى بازمان ــى و ب ــعه اله ــت  واس و رحم

ــم.  مســئلت داری
مجلس ترحیم شادروان عبدالرحمن تاج الدین صبح روز یکشنبه 27 
آبان ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 در مسجد اعظم حسین آباد اصفهان  

برگزار مى گردد.
روابط عمومى و امور فرهنگى

 اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

بازگشت همه به سوى اوست
خبر درگذشت ناگهانى مرحوم دکترسید تقى نوربخش مدیر عامل 
سازمان تأمین اجتماعى و معاون حقوقى و امور مجلس ایشان مرحوم 
عبدالرحمن تاج الدین که در حین انجام مأموریت به رحمت ایزدى 
پیوستند، موجب تأثر همگان شد. آنها مدیرانى مجرب و تالشگر 
بودند و بدون شک فقدان ایشان ضایعه اى جبران ناپذیر براى 

خانواده بزرگ تأمین اجتماعى خواهد بود. 
از پروردگار متعال براى آن عزیزان از دست رفته غفران و رحمت الهى 

و براى بازماندگان صبر و طول عمر خواهانیم.

مرحوم  دکترسید تقى نوربخش 
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى

مرحوم عبدالرحمن تاج الدین
معاون حقوقى و امور مجلس
 سازمان تأمین اجتماعى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

بازگشت همه به سوى اوستبازگشت همه به سوى اوست
مرحوم  دکترسید تقى نوربخش 
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى

مرحوم عبدالرحمن تاج الدین
معاون حقوقى و امور مجلس
 سازمان تأمین اجتماعى

ضایعه جبران ناپذیر درگذشت ناگهانى دو مدیر ارزشمند 
سازمان تأمین اجتماعى، مرحوم دکترسید تقى نوربخش، 
مدیر عامل و عبدالرحمن تاج الدین، معاون حقوقى 
و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعى را به خانواده  
محترم ایشان و همکاران در سازمان تأمین اجتماعى 
تسلیت عرض مى نماییم. ایشان مدیرانى پرتالش و 
مسئولیت پذیر بودند و مشیت الهى بر این قرار گرفت که 

حین انجام مأموریت به دیدار حضرت حق بشتابند.
از خداوند منان رحمت و مغفرت واسعه براى آن مرحومان 

و صبر و اجر براى بازماندگان خواستاریم.
کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعى

 استان اصفهان

تسلی
مسئ
حین
از خد
و صب


