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رفع تیرگى زانو و آرنج با چند پیشنهاد مؤثربرگزارى اسکیت آلپاین در کوه نخودى توزیع قسمت آخر «13 شمالى»حمله علیرضا قزوه به سلبریتى ها سقوط دوباره فوتسال ایران به رده ششم جهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گیاهى بى نظیر 
بـــراى 

درمان سرفه

برخورد قضائى با واحدهاى لبنى متخلف اصفهان
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«اول مارکت»، مدیرى و 
قاسم خانى را آشتى داد

خبر بد براى
 کارمندان قراردادى

واکنش وزیر آموزش 
و پرورش به ماجراى 

مدرسه اصفهان 
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رابطه ایران و 
فرانسه به روایت 
یک اصفهانى

متخصصان طب سنتى بر این باور هستند که 
گیاه آویشن خواص و فواید زیادى براى سالمتى 

و درمان بیمارى دارد. از جمله مهمترین آن در 
بیمارى هاى دستگاه تنفسى است

 و براى بى خوابى نیز مفید است.

نام فرانســه تقریبًا پس از انگلیــس و آمریکا و 
روسیه، آشناترین نام براى ایرانیان امروزى است. 
هرچند تا پیش از تشکیل کشورى به نام آمریکا 
و ورودش به معادالت مربوط به ایران، فرانســه 
جایگاه پررنگ ترى در کشــور ما داشت تا جایى 
که در زمان ناصرالدین شاه، امیرکبیر قصد داشت 
فرانسه را به عنوان نیروى سوم در ایران دخالت 
دهد تا از قدرت انگلیس و روسیه در ایران کاسته 
شود. اما رابطه ایران و فرانســه بسیار قدیمى تر 

است و  ...

100 هزار طالق در اصفهان طى 10 سال
 در نشست توجیهى بین دستگاهى آموزش هاى هنگام ازدواج عنوان شد

فروشنده ها خارج از تعرفه دولتى محصولى را به مردم عرضه نکنند

«گاندو» به خیابان هاى 
اصفهان رســـــــید

پرسپولیس داور انتخاب مى کند؟!
اعتراض برانکو به کمیته داوران، عامل تغییر داور دیدار ســپاهان-

پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال اعالم شد.
تیم هاى پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان از ساعت 16 و 10 دقیقه 
فردا یک شــنبه 18 آذر در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان یکى از 

دیدارهاى معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر را برگزار مى کنند.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رونمایى از کتابى که یک مقطع مهم تاریخى را 
شرح مى دهد

آلودگى هوا موجب 
آسیب دیدگى قرنیه 

مى شود

دستگیرى شرور سابقه دار پیش از فرار از استان 
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان خبر داد
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پرنده سرخ ها را در پرنده سرخ ها را در 
قفس طالیى بیاندازیدقفس طالیى بیاندازید

نوبت دوم آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد 
شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1397/09/15 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/09/21

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/02
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/10/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى 

صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نــام در تهــران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نــام در اصفهان:
 5- 03132645870 (داخلى 3299)

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: خرید و اجراى شــبکه توزیع آب شــهرك صنعتى راوند کاشــان (شماره 

200971281000073 در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه: 6/145/762/880 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و 
بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 307/289/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا: 9 ماه

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

آگهى مزایده نوبت دوم چاپ اول

شــهردارى باغبادران به استناد مجوز شــماره 311 مورخ 1397/07/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
باغبادران در نظر دارد نســبت به فروش تعداد 25 قطعه زمین با کاربرى مســکونى، تجارى و تجارى 

مسکونى واقع در شهر باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/09/25 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1397/10/06 با 
واریز مبلغ 300/000 ریال به حســاب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران به اخذ 

مدارك مزایده اقدام نمایند.
2- پیشــنهاد دهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 
310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شــعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایســت نســبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
1397/10/08 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

آگهى مزایده عمومى-نوبت اول چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1187/ش مورخ 97/08/12 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى رستوران واقع در طبقه اول پایانه 
مسافربرى شاهین شهر- بلوار هسا به صورت اجاره با مبلغ پایه ماهیانه 7/000/000 

ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى  بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/10/03 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

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

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید داصفهان رسـســــــــسـسـســــــــــسـســســــــــــســـــــــســـــــــــــــــــــــــســسـسـسـ ان ف یا نر ــــــــــــسـسـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیده اصفهانر
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اور هستند که 
ى براى سالمتى 

همترین آن در 
ست

.
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دلیل تغییر داور دیدار سپاهان-پرسپولیس مشخص شد

ادامه فیلمبردارى مجموعه پرستاره اى که 
قرار است از تلویزیون پخش شود

پزشکان هشدار دادند: 
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وزیر آمــوزش و پرورش نســبت به ماجــراى تعرض به 
دانش آموز در اصفهان واکنش نشان داد.

 سیدمحمد بطحایى در حاشــیه جلسه هیئت دولت درباره 
آخرین پیگیرى هاى آمــوزش و پرورش پیرامون ماجراى 
تعرض به یک دانش آموز در مدرسه پسرانه اصفهان، گفت: 
براى اینکه خبرى بدهم مجاز نیستم، چراکه بررسى هاى 
حقوقى مراجع قضائى هنوز تمام نشده است. مراجع قضائى 
تکلیف کردند تا چنین اتفاقى نیفتاده هیچ گونه اظهار نظرى 
صورت نگیرد. او افزود: ما به موضوع ورود داشتیم اما مراجع 
قضائى باید بررســى هاى خود را انجام بدهند. خبرهاى 
ضدونقیض زیــادى در این رابطه وجود داشــته و احتماًال 

یک درگیرى هاى محلى بیــن اولیاى دانش آموزان باعث 
این موضوع شده اســت. وزیر آموزش و پرورش توضیح 
داد: در زمینه ماجراى اصفهان باید اول صبر کنیم تا تکلیف 
مشخص شود. واقعاً حدود کار هنوز مشخص نیست و تا این 
موضوع از طریق مراجع قضائى مشخص نشود ورود ما به 
صورت رسمى اصًال به صالح نیست. البته من در حال دنبال 

کار به شکل غیررسمى هستم.
در همین حال احمد شجاعى، رئیس پزشکى قانونى کشور 
در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: پرونده این افراد و خاطیان 
به پزشکى قانونى ارجاع شده و نتیجه این پرونده به زودى 

مشخص و اعالم خواهد شد.

سخنگوى کمیسیون شورا ها و امور داخلى مجلس با بیان 
اینکه همسازن سازى حقوق کارمندان قراردادى با کارمندان 
پیمانى و رســمى در شــرایط فعلى به دلیل بار مالى زیاد 
امکانپذیر نیست، گفت: شوراى نگهبان موضوعاتى که بار 
مالى زیادى براى دولت دارد را تأیید نخواهد کرد ضمن اینکه 

دولت هم توان مالى پرداخت این اقدام را نخواهد داشت.
اصغر سلیمى درباره امکان همسان سازى حقوق کارمندان 
قراردادى با کارمندان پیمانى و رســمى گفت: طرح هاى 
مختلفى شبیه این موضوع در نوبت رسیدگى در کمیسیون ها 
و صحن علنى مجلس وجود دارد که بسیارى از آنها به دلیل 

داشتن بار مالى بالتکلیف و مسکوت مانده است.

وى افزود: شرایط فعلى کشور به دلیل مشکالت مختلف 
اقتصادى امکان تصویب و اجراى طرح هایى اینچنینى را 
ندارد. سلیمى تصریح کرد: چون دولت عمًال توان و امکان 
تحمل بار مالى چنین طرحى را ندارد و شوراى نگهبان هم 
موضوعاتى که بار مالى براى دولت داشــته باشد را تأیید 
نخواهد کرد عمًال به نظر مى رسد اجراى چنین موضوعى 
امکانپذیر نخواهد بود. سلیمى با بیان اینکه بار مالى اجراى 
چنین طرحى بسیار زیاد و فراتر از حد تصور است، خاطرنشان 
کرد: در شــرایط فعلى اولویت هاى بسیار مهمى در کشور 
وجود دارد که از همسان سازى حقوق کارمندان قراردادى با 

کارمندان پیمانى و رسمى بسیار مهمتر است.

واکنش وزیر آموزش و پرورش 
به ماجراى مدرسه اصفهان 

خبر بد براى کارمندان 
قراردادى

ازدواج یک مقوله اقتصادى 
نیست

  خبرگـزارى حوزه| آیـت ا... مکارم شـیرازى در 
جلسه بیست و دوم از سلسله جلسات اخالق در انتخاب 
همسر بیان کرد: برخى از مردم در انتخاب همسر بسیار 
سختگیر مى باشـند و برخى خیلى آسـانگیر مى باشند، 
در خیابان کسـى را دیده و پسـندیده و حـاال مى خواهد 
او را شـریک زندگى قرار دهد. وى با اشـتباه دانستن هر 
دو طریق خاطر نشـان کرد باید از افراط و تفریط پرهیز 
کرد. برخى در انتخاب همسر دچار یک نوع خیال پردازى 
مى باشـند که حتماً سواد من بیشتر باشـد یا حتماً سطح 
اجتماعى او کمتر باشـد یا اینکه ببینیم پدرش پول دارد 
یا خیر گویى که در اینجا هم عده اى نگاه تجارتى دارند.

دستور «کیهان» به
 صدا و سیما!

  روزنامـه کیهـان| گـزارش  اخیـر یکـى از 
بخش هاى خبرى صدا و سیما درباره مشاهیر دوتابعیتى 
و خواننده هـاى  بى سـواد و مبتذل، واکنش هـاى تندى 
را برانگیخـت. نکته قابل توجه این اسـت کـه برخى از 
حمالت در فضاى مجازى، از سوى افرادى صورت گرفته 
که همکار برنامه هاى صداوسـیما محسـوب مى شوند 
و برخى آنها از جمله یک خواننده چنـد روز قبل مهمان 
ویژه یک برنامه تلویزیونى بود! بر این اساس، صداوسیما 
باید در کنار پاکسـازى مجرى هاى بى ادب خود، تجدید 
نظرى هم در معرفى و دعـوت از به اصطالح هنرمندان 

بداخالق کند.

«شان پن» فیلم خاشقجى را 
مى سازد

  صبا| «شـان پـن»، بازیگـر سرشـناس آمریکایى 
که براى تهیه فیلم مسـتندى در رابطه بـا قتل «جمال 
خاشـقجى»، روزنامه نگار سـعودى در استانبول حضور 
دارد، بـا همراهى محافظـان در مقابل سرکنسـولگرى 
عربستان سـعودى در این شـهر فیلمبردارى انجام داد. 
براسـاس گزارش «آناتولى»، این بازیگر به همراه یک 
هیئت ده نفره نخست از نرده هاى امنیتى پلیس و سپس 

از ساختمان سرکنسولگرى فیلم گرفت.

یارانه  زیاد نمى شود
  ایسـنا| آنطور که رئیس سـازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد در سـال آینده حدود 142 هزار میلیارد تومان 
یارانه نقـدى و غیرنقدى پرداخت مى شـود بـا تأکید بر 
اینکه پرداخت یارانه هاى نقدى اسـتانى خواهد شـد. به 
گفته نوبخـت یارانه پرداختـى همان 42هـزار میلیارد و 

500هزارتومان خواهد بود.

جنبش دانشجویى
 از رمق افتاده

  خبرآنالیـن| عمـاد افـروغ، اسـتاد دانشـگاه و 
جامعه شـناس در جمع دانشـجویان دانشـگاه ادیان  و 
مذاهب شهر قم به انتقاد از وضعیت جنبش دانشجویى 
پرداخت و اظهـار کرد: امـروزه جنبش دانشـجویى ما 
از رمق افتاده  اسـت. آفـت جنبش دانشـجویى، تقلیل 
قدرت اجتماعى به قدرت سیاسى بود و از وقتى جنبش 
دانشـجویى با گروه ها و جریان هاى سیاسـى بسـت و 
خودش را در قدرت مسـتقر سیاسى و رسمى مستحیل 

کرد، رسالتش را فراموش کرد.

احمدى نژاد تأیید شود 
رئیس جمهور مى شود

  تابنـاك| سـیدمصطفى میرسـلیم، عضـو مجمـع 
تشـخیص مصلحت گفت: مطالعه شخصیتى و رفتارى 
احمدى نـژاد را نمى توان در یکى دو جمله سـرهم بندى 
کرد، ایشان هشت سال رئیس جمهور کشور بوده و اداره 
هم کرده و طرفداران زیادى در کشور دارد و همین االن 
هم دارد و حتى فکر مى کنم اگر براى ریاست جمهورى 

مطرح بشود شاید رأى هم بیاورد. 

خبرخوان
فروش فورى 4 محصول

  تســنیم| شــرکت ایران خودرو تعدادى از 
محصوالت خود را از امروز شــنبه 17 آذر ماه به 
صورت تحویل فــورى 15 روزه عرضه مى کند. 
محصوالت تندر پیکاپ با قیمت 77 میلیون تومان، 
وانت آریسان با قیمت 36 میلیون تومان، اس 30 
صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و 
پارس اتومات با قیمــت 83 میلیون تومان در این 

طرح به فروش مى رسند.

25 میلیون زائر در مشهد
  ایسنا| طى هشــت ماهه امسال بالغ بر 25 
میلیون و 726 هزار و 766 زائر به مشهدالرضا (ع) 
وارد شدند. این رقم نسبت به سال گذشته در همین 
زمان که 24 میلیون و 630 هزار زائر بود، رشــد 4 
درصدى دارد. از کل زائران ورودى به مشهد طى 
امســال 15 میلیون و59 هزار و 147 نفر با وسایل 
نقلیه شخصى به مشــهد وارد شدند که نسبت به 

سال قبل 7 درصد رشد یافته است.

سهم ما از تجهیزات پزشکى 
  آفتاب نیوز| مدیرکل تجهیزات و ملزومات 
پزشکى وزارت بهداشت اظهار کرد: در حال حاضر 
از بازار دو میلیارد و 500 میلیون دالرى تجهیزات 
پزشکى، 30 درصد سهم تولید داخلى است و مابقى 
محصوالت از کشــورهاى خارجى به کشور وارد 

مى شوند.

مجازات فرد حیوان آزار
  مجله دوستان| فرد کشــاورز که با قرار 
دادن کابل لخت برق و اســتفاده از دستگاه موتور 
برق اقدام به کشــتار 18 خوك وحشى کرده بود، 
با شــکایت اداره محیط زیست رشــت به مراجع 
قضائى معرفى و در دادگاه به تحمل سه سال حبس 

محکوم شد.

شاید بیشتر شود
  پانــا| رئیس سازمان ادارى استخدامى کشور 
مى گوید در قانون بودجه، منابع مالى افزایش حقوق 
کارکنان دولت 20 درصد پیش بینى شده است اما 
اگر این میزان قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررسى 

بودجه در مجلس مشخص مى شود.

واژگونى شناور در کیش
  میزان|معاون عملیات سازمان امداد و نجات 
جمعیت هــالل احمر از واژگونى یک شــناور در 
اسکله تفریحى کیش و مصدوم شدن 15 نفر خبر 
داد. شــاهین فتحى معاون عملیات سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر اظهار کرد: ســاعت 
یک و30 دقیقه بامداد روز پنج شنبه واژگونى یک 
شناور در اسکله تفریحى کیش به سازمان امداد و 
نجات گزارش شد. وى افزود: با حضور امدادگران 
در همان مشــاهدات اولیه مشخص شد 15 نفر از 
سرنشینان کشتى شناور تفریحى دچار حادثه شده 
و آسیب دیده اند که بالفاصله پس از اقدامات الزم 
و نجات این افراد پنج نفــر از آنها به مراکز درمانى 

منتقل شدند.

دارو ذخیره نکنید
  آفتاب نیوز| ســخنگوى وزارت بهداشت 
گفت: باید از مردم عذرخواهى کنم اگر حتى براى 
تهیه یک قلم دارو تحت فشار قرار گرفتند اما براى 
داروهایى که در لیست دارویى کشور وجود دارند، 
کمبود یک تا 1/5 درصدى همانند سایر کشورهاى 
دنیا، عدد باالیى نیست و کمبودهاى دارویى کشور 
در حال حاضر حدود یک درصد اســت اما مردم 
هیچ نگرانى از بابت تأمین دارو نداشــته باشــند، 
چون وضعیت کشور از شــرایط شش ماه گذشته 
بدتر نخواهد شد و از ذخیره کردن دارو پرهیز کنند.

نام فرانســه تقریبًا پس از انگلیس و آمریکا و روســیه، 
آشناترین نام براى ایرانیان امروزى است. هرچند تا پیش 
از تشکیل کشــورى به نام آمریکا و ورودش به معادالت 
مربوط به ایران، فرانسه جایگاه پررنگ ترى در کشور ما 
داشت تا جایى که در زمان ناصرالدین شاه، امیرکبیر قصد 
داشت فرانســه را به عنوان نیروى سوم در ایران دخالت 
دهد تا از قدرت انگلیس و روســیه در ایران کاسته شود. 
اما رابطه ایران و فرانسه بسیار قدیمى تر است و به دوره 

ایلخانیان، یعنى حدود 800 سال پیش برمى گردد.
این دوره ادامه دارد تا زمانى که در زمان صفویه این روابط 
بسیار گســترده تر مى شــود و روابط تجارى و سیاسى و 
فرهنگى بیشــترى انجام مى گیرد و در دوره قاجار است 
که ایرانیان غالباً از طریق فرانسه با مدرنیته آشنا مى شوند.

 حاال کتابى توسط یک استاد دانشــگاه اصفهان در این 
زمینه چاپ شده که به گفته خودش ظرف چند ماه شهرتى 
جهانى یافته است. کتاب «تاریخ ارتباطات ایران و فرانسه 
از قرون وسطى تا امروز» به قلم دکتر صفورا ترك الدانى، 
ژوییه سال جارى میالدى توسط انتشارات «هارماتان»، 
یکى از معتبرترین انتشــارات اروپایى در فرانسه به چاپ 
رسیده و مورد تقدیر بسیارى از اساتید تاریخ و تحلیلگران 
فرانسوى قرار گرفته است. این کتاب تاریخ روابط ایران و 
فرانسه را از زمان ایلخانیان تا امروز در هفت بخش بررسى 

کرده است.
نویســنده کتاب در مراســم رونمایى از این کتاب که در 
دانشکده زبان هاى خارجى دانشگاه اصفهان برگزار شد، 
گفت: من از وقتى به روابط ایران و فرانسه عالقه مند شدم، 
سعى داشتم از همان ابتدایى ترین روابط بین دو کشور تا 
به امروز کار کنم. بنابراین سعى کردم تا این بازه 800 ساله 
را مورد بررسى قرار بدهم. به همین منظور از منابع فارسى 
و التین زیادى بهره بردم. منابعى که چه در کتابخانه هاى 
دانشگاه هاى اروپا و چه در کتابخانه هاى داخلى همچون 
وزارت خارجه بوده است.  ترك الدانى افزود: این کتاب 
در 348 صفحه و در هفت بخش تنظیم شده که جنبه هاى 
مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى روابط بین ایران و 
فرانسه را بررسى کرده است. وى با بیان اینکه من سعى 
کردم رویکردم در این کتاب بیشتر فرهنگى باشد، گفت: 
این کتاب االن در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکترا 
تدریس مى شود. وى ادامه داد: به طور خاص کسى روابط 
این دو کشور را از همان ابتدایى ترین مسائل تا آخر بررسى 

نکرده بود و من توانستم این امر خطیر را انجام دهم.

ترك الدانى همچنین با بیان اینکه وقتى کســى روابط 
کشورها را در بازه چندین ســده بررسى مى کند، الجرم 
به دنبال نتیجه گیرى اســت، گفت: من با بررســى چند 
ســده از روابط بین ایران و فرانســه، فهمیدم که بحث 
دیپلماسى فرهنگى بسیار مهم اســت. هرچند همیشه 
لشکرکشى ها در طول تاریخ وجود داشته اما این دیپلماسى 
فرهنگى و تمدنى بوده که قوى تر عمل کرده و اگر ملتى 
به فرهنگشان اعتماد الزم را داشــته باشند، قطعًا موفق 

هستند.
عضو هیئت علمى گروه فرانســه دانشــگاه اصفهان با 
اشاره به اینکه ملت فرانسه و ایران نقاط مشترك زیادى 
دارند و بده بســتان هاى فرهنگى و ادبى هم بین این دو 
کشور زیاده بوده اســت، تصریح کرد: اما گاهى در میان 
سیاستمدارانشان یکسرى سیاست هاى مبهم و دو پهلو 
دیده مى شود و متأســفانه این اواخر آنها سیاست توجه 
به امپریالیسم آمریکا و کشــورهاى حوزه خلیج فارس را 
در پیش گرفته اند و االن عمًال عربســتان سیاست هاى 
فرانســه را رهبرى مى کند. ما از سیاستمداران فرانسوى 
انتظار داریم که خودشان باشند. یعنى به واسطه این سبقه 
طوالنى در روابط، اجازه دهند تــا دو ملت بیش از پیش 
به هم نزدیک شوند و همینطور که ما ســالیانى ارتباط 

دانشگاهى داشتیم، این امر ادامه پیدا کند. 

خودمــان تاریخمان را روایــت کنیم، نه 
غربى ها

در این مراســم همچنیــن رئیس مرکز اســناد و تاریخ 
ارتباطات خارجى وزارت امور خارجه نیز حضور داشــت 
که نکته اساسى را گفت و اینکه ما باید به اسناد خودمان 
متکى باشیم و نباید بگذاریم غربى ها تاریخمان را روایت 
کنند. محسن چیت ســاز تأکید کرد در دنیاى بى رحمى 
هستیم و ایران هراســى هم بیداد مى کند. بنابراین الزم 
است تا اینگونه کتاب ها به زبان انگلیسى که زبانى مرجع 

است هم چاپ شود. 
وى ادامه داد: هم اکنون در دانشگاه هاى شهرهاى کشور 
مراکزى داریم که به مطالعه یــک دوره خاص زمانى در 
ایران مى پردازند و وزارت خارجه آنها را حمایت مى کند. 
مثل مرکز مطالعات ایلخانى که امسال در دانشگاه قزوین و 
مطالعات حوزه خلیج فارس که در بندرعباس افتتاح شدند. 
در اصفهان هم مى توانیم با توجه به ویژگى هایش مثًال 

مرکزى را براى مطالعه دوران صفویه دایر کنیم.
چیت ساز با بیان اینکه در وزارت خارجه حدود 50 میلیون 
ســند داریم که هنوز بســیارى از آنها مورد بررسى قرار 
نگرفته اســت، گفت: خیلى خوب اســت که دانشگاه ها 
بتوانند از این اسناد استفاده کنند تا ما متکى به روایت هاى 

دیگران نباشیم. 

ایرانیان و فرانسویان خلقیات شبیه به هم 
دارند

اما کســى که هم تاریخ خوانده و هم سالیانى در فرانسه 
زندگى کرده اســت، احتماًال حرف هاى زیادى در رابطه 
با چنین کتابى دارد. او اسماعیل سنگارى، استادیار گروه 
تاریخ دانشگاه اصفهان بود که در این مراسم گفت: این 
کتاب تالشــى درخور عنوان خود است. نویسنده در این 
کتاب کوشــیده تا به تاریخ روابط میان دو تمدن ایران و 
فرانســه به عنوان یک کلیت نگاه کند. در واقع نگاهى 

جهانى به تاریخ روابط دو سرزمین.
وى افزود: در چارچوب 500 سال گذشــته از روابط بین 
ایران و فرانسه که بخش اعظم این اثر را در برگرفته، کل 
چهره زمین به دلیل پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژى درهم 
تنیده شده و انسان فرانســوى و ایرانى با وجود تشابهات 
فرهنگى و حســیات و خلقیات هماننــد، هنوز فاصله اى 
بسیارى را در شیوه هاى نگرش به زندگى تجربه مى کنند و 
به عبارتى دیگر همچنان بیگانگى در زمان و مکانش سایه 
افکنده است. سنگارى با بیان اینکه براى نزدیکى بیشتر 
در مناسبات فرهنگى، سیاســى و اجتماعى باید بیشتر با 
فرانسویان آشنا شویم و این به معنى شناخت تاریخ همدیگر 
است، گفت: انسان در زمان بالفصل زندگى نمى کند. ما در 
یک سیر زمانى-ذهنى زندگى مى کنیم. گذشته را به خاطر 
مى آوریم و به آینده اى که در پیــش داریم مى نگریم. در 
زمان حاضر این دلیل مفید و متقاعدکننده ضرورت بررسى 

جامع تاریخ روابط بینا سرزمینى را آشکار مى کند. 
کتابى جامع و چندبُعدنگر

عضو هیئت علمى گروه علوم سیاسى دانشگاه اصفهان نیز 
در نامه اى که به این مراسم ارسال کرده بود، کتاب «تاریخ 
ارتباطات ایران و فرانسه از قرون وسطى تا امروز» را غنى 
و مناسب تعریف کرد و گفت: این کتاب داراى نکات مثبت 
و قوت علمى-پژوهشى فراوانى است. کتابى است که از 
چند بُعد تاریخى، سیاسى و فرهنگى و اجتماعى به روابط 

دو کشور پرداخته که نگاهى جامع و چند بعدنگر است.
محمدعلى بصیرى افزود: حجم نسبتاً مناسب کتاب براى 
یک دوره نسبتاً طوالنى روابط بین دو کشور قابل ستایش 
اســت. فصل بندى و بخش بندى منطقى و کارشناسانه 
کتاب نقطه مثبت دیگر است. متن سلیس و روان و قابل 

فهم فرانسه آن نقطه قوت دیگر کتاب است.
بصیرى در این نامــه تأکید کرد: از همــه مهمتر قلم و 
تحلیل نویسنده که سراسر کتاب مشهود است، بر قوت 

آن افزوده است. 

رونمایى از کتابى که یک مقطع مهم تاریخى را شرح مى دهد

رابطه ایران و فرانسه به روایت یک اصفهانى

یک مراسم عروسى در استان کرمانشاه به خون کشیده 
شد. این حادثه چهارشنبه شب هفته پیش و زمانى اتفاق 
افتاد که یکى از مهمانان بــا چند نفر دیگر از حاضران در 
مراســم درگیر شــده و کار به خون و خونریزى کشیده 
مى شــود. در این حادثه چهار نفر کشته و 16 نفر زخمى 
شدند. در تحقیقات به عمل آمده از سوى پلیس مشخص 
شد در جریان برگزارى مراسم عروسى، یکى از مهمانان 
که سابقه شــرارت و قتل نیز داشــته پس از درگیرى با 

چند نفر از مهمانان و تهیه ســالح کالشینکف اقدام به 
تیراندازى به سوى حاضران در مراسم مى کند. به دنبال 
این تیراندازى 20 نفر زخمى مى شوند که پس از انتقال 
به بیمارستان چهار نفر آنها شامل یک زن و سه مرد، جان 

خود را از دست مى دهند.
جستجوى پلیس براى یافتن فرد ضارب تا روز پنج شنبه 
ادامه داشت و ســه نفر از کســانى که در این نزاع نقش 

داشتند بازداشت شده اند.

عروسى خونین در کرمانشاه
نیزار خــور در خراســان جنوبى با پرنــدگان مهاجرش 

منظره اى شگفت انگیز در کویر برپا مى کند.
پرندگان مهاجر به کویر لوت هم پرواز مى کنند. شــاید 

عجیب به نظر برسد اما «نیزار خور» آبشخور 
حیات وحش کویر لوت است.

در 85 کیلومترى غرب بیرجند در شهرستان 
خوسف و 35 کیلومترى روستاى خور درست 
در گوشــه اى از کویر لوت نیــزار زیبایى با 
رودخانه آب شــور به وسعت 5 هکتار و عمق 
متوسط 25 سانتیمتر و با پوشش گیاهى غالب 
گز قرار گرفته اســت که پرندگان و جانوران 
زیادى را در خود جــاى مى دهد. نیزار خور در 
زمستان به علت بارش برف و حضور پرندگان 

مهاجر جلوه خاصى به خود مى گیرد.
شهرستان خوسف در خراسان جنوبى عالوه بر جاذبه هاى 

طبیعى منحصر به فرد، داراى بافت تاریخى و آثار تاریخى 
همانند آرامگاه ابن حسام خوسفى، شاعر قرن 9 هجرى 

قمرى، خانه تاریخى تاجور و... است.

مســافران مى توانند عالوه بــر بازدید از نیــزار خور از 
جاذبه هاى گردشگرى دیگر این منطقه نیز بازدید کنند.

منظره اى شگفت انگیز وسط کویر لوت

علیرضا قزوه، شاعر و نویســنده از بها دادن بیش از حد به 
سلبریتى ها و سبک زندگى آنها در رسانه ها انتقاد کرد و گفت: 
شومن ها امروز جاى هنرمند را گرفته اند. ضربه هایى که هنر 
ما از سلبریتى ها خورده کم نیست و چه بسا اینها استعمار نو 

و فرا استعمار هستند.
قزوه با اشــاره به اینکه نباید افرادى که هیچ مایه اى از هنر 
ندارند را هنرمند نامید، گفت: «به قبل تر نگاه کنید و ببینید 
چرا اسم شعراى ما از فردوسى، حافظ، سعدى و... همچنان 
با عظمت باقى مانده است، مگر آن موقع سلبریتى ها نبودند 
اما چرا نامى از آنان دیگر نیست، چون در واقع ملیجک بودند 

نه هنرمند. ملیجک ها امروز آمده اند و موالنا ها کنار رفته اند.
نویسنده رمان «برادر انگلیس»، با تأکید بر اینکه باید نبض 

جامعه را گرفت و مشــکالت جامعه را گفت، ادامه داد: ولى 
ما را جورى بار مى آورند که مى گویند ساکت شوید اما شب 
انتخابات چه کسى تصمیم مى گیرد؟ همان سلبریتى ها، چون 
فالوور ها و ادا اطوارشان زیاد است اما سوادشان شاید در حد 
دیپلم باشد. قزوه گفت: چرا باید یک بچه چشم خوشگل بیاید 
و همه دوره اش کنند. این هنرمند نیست بلکه هوسمند است. 

اینها هیچ چیزى براى جامعه ندارند اما دنبال الگو هستند.
برنده جایزه ســال کتاب جمهورى اسالمى با انتقاد از تولید 
برنامه هایى با محوریــت زندگى ســلبریتى ها گفت: این 
برنامه هاى عجیب و غریب در مورد سلبریتى ها را جمع کنید. 
برنامه اى که دنبال دعوت از فالنى است که از سگ و گرین 

کارت بچه هایش بگوید.

حمله علیرضا قزوه به سلبریتى ها

محیا حمزه

  عصر ایران|«مه آفرید خسروى» را اعدام کردند چون 
او با اختالس سه هزار میلیارد تومانى، رکورد جدیدى در 
اتهام «افساد فى االرض» بر جاى گذارده بود. چند سال 
بعد، «وحید مظلومین» پاى چوبــه دار رفت. او را پس از 
آن گرفتند که دو تن سکه بهار آزادى از بازار خریده بود تا 

خودش تعیین کننده بهاى سکه باشد. ارزش سکه هاى او 
کمتر از 1000 میلیارد تومان بود.

این دو پرونده، به عنوان شاخص هایى از عزم مسئوالن 
براى مبارزه با مفاســد اقتصادى عنوان شــد و البته که 
چنین هم بود اما مردم هنوز منتظر رسیدگى به پرونده اى 

هستند که در شهردارى تهران شکل گرفته و عددهایى 
که پیرامونش گفته مى شود از مجموع آنچه مه آفرید و 

سلطان سکه بردند و خوردند، بیشتر است.
سال گذشته سخنگوى قوه قضائیه از بازداشت قائم مقام 
محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد و اتهامات 

او را مالى عنوان کرد.
«عیسى شــریفى» 12 ســال مرد در سایه 
شــهردارى تهران بود و بعــد از پایان دوران 
شــهردارى رئیس اش، از ایران خارج شــد 
اما با شــگردهاى خاص اطالعاتى به کشور 
برگردانده و بالفاصله دســتگیر شــد. او بعد 
از مدتى بازداشــت، با قرار وثیقه اى بســیار 
ســنگین آزاد شــد و هیچگاه مشخص نشد 
کدام شخص، اشخاص یا جریانى این رقم را 
پرداخته اســت. با این حال، پرونده اى که به قول معاون 
اجرایى شوراى شهر، ابعاد هزاران میلیارد تومانى دارد در 
سکوت خبرى به سر مى برد و حتى اعضاى شوراى شهر 
هم نمى داننــد در پس پرده چه مى گــذرد؛ گو اینکه نه 

شریفى نامى آمده و نه شریفى نامى رفته است!

از قائم مقام قالیباف چه خبر؟!
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مجموعه مدیریتى گلپایگان 
جوان مى شود

فرماندار گلپایـگان گفت: اگر در جمهورى اسـالمى 
شکاف نسـلى به وجود آید به کشـور آسیب مى رسد، 
به همین دلیـل با دسـتگاه هایى که با سیاسـت هاى 
دولـت همسـویى ندارنـد برخـورد جـدى مى شـود.

حسـین یارمحمدیان با بیان اینکه اگر بازنشسـته اى 
در مجموعه ادارى شهرستان اسـت باید طبق قانون 
مسـئولیت را تحویـل دهـد، گفـت: مدیـران جـوان 
جایگزین مدیـران بازنشسـته مى شـوند. وى افزود: 
نیروهاى جـوان بـراى مدیریـت ادارى شهرسـتان 

انتخاب مى شوند.

آغاز پروژه مطالعاتى 
طرح ترافیک کاشان

حمیدرضا بخشـنده فر، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى کاشان از آغاز پروژه مطالعاتى و مدل سازى 

طرح جامع ترافیک کاشان خبر داد.

رقابت 200 نفر در مسابقات 
قرآن و عترت مبارکه

مرحلـه مقدماتى بخـش کتبـى بیسـت و چهارمین 
مسـابقات قرآن و عترت دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکـه در دو بخش دانشـجویان و اسـتادان برگزار 
شد. عسکرى، کارشـناس قرآن و عترت واحد مبارکه 
گفت: امسال 215 نفر در این مسابقات ثبت نام کردند 
و شرکت کنندگان در مسابقه در 12 رشته نهج  البالغه، 
تفسیر سـوره زمر و 10 رشته تفسـیر قرآن، زندگانى 
چهارده معصوم(ع)، زیارت عاشورا و جامعه کبیره و... 

با هم به رقابت پرداختند.

وضعیت بحرانى 
سد حناى سمیرم 

مدیر امور منابع آب سمیرم گفت: وضعیت سد حناى 
سمیرم که در قسمت شرقى این شهرستان واقع شده، 

بحرانى است.
شنتیا زاهدیان افزود: بارش هاى اخیر تأثیر محسوسى 
در سطح آب سد حناى سـمیرم نداشته است و اکنون 
میزان ذخایر آبى این سـد به یک میلیـون و 66 هزار 

مترمکعب مى رسد.

افزایش مبتالیان به 
بیمارى سالک در ورزنه

معاون بهداشـتى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهان 
گفت: امسـال 700 بیمـار مبتال به سـالک در منطقه 
ورزنه شناسایى شده اند که از نظر تعداد قابل قیاس با 
سال هاى گذشته نیسـت. کمال حیدرى علت شیوع 
سـالک در ورزنـه را، ناشـى از وضعیـت طبیعـى این 
منطقه و همچنین کاشـت طاق زار دانسـت و گفت: 
یا باید مـردم را از این منطقه و طاق زارهـا دور کرد یا 
اینکه طاق زار ها را به جایى دیگر انتقال داد.  حیدرى 
از افزایش سـالک، امسـال در منطقه ورزنه خبر داد و 
اعالم کرد: تحریم ها در کمبود دارویى مورد نیاز براى 

رفع بیمارى سالک در این منطقه مؤثر بوده است.

بهره بردارى از بیمارستان 
ورزنه تا سال آینده  

معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه علـوم 
پزشـکى اصفهان گفت: پیش بینى مى شـود سـال 
آینده بیمارستان محلى شهر ورزنه در شرق اصفهان 
تجهیز و بهره بردارى شـود. علیرضا یوسـفى افزود: 
این بیمارسـتان در مسـاحت 3000متر مربع ساخته 
مى شـود و همه بخش هاى یک بیمارستان کامل را 
خواهد داشـت. وى با بیان اینکه عملیات اجرایى این 
بیمارسـتان از چهار سال پیش آغاز شـد، خاطرنشان 
کرد: ساخت این بیمارستان پس از یک توقف کوتاه، از 
سال گذشته مجدد شروع شـد. وى ادامه داد: تا پایان 
امسـال 40 میلیارد ریال براى این بیمارسـتان تأمین 

خواهد شد.

خبر

مرحله آغازین سرشــمارى در ســه پناهــگاه حیات 
وحش اســتان اصفهان بیانگر افزایش قابل توجه شمار 

پستانداران است.
سرپرســت اداره حیات وحش اســتان اصفهان گفت: 
سرشمارى حیوانات در سه پناهگاه حیات وحش استان 
از آبان امسال آغاز شده و تاکنون تعداد وحوش بیش از 
7600 رأس کل ، بز، قوچ وحشــى و آهو افزایش یافته 

است.
قدرت ا... على پور افزود: این سرشمارى تا پایان آذر در 

دیگر پناهگاه هاى حیات وحش استان ادامه دارد.
وى گفت: در حالى که جمعیت کل، بــز، قوچ، میش و 

آهوى وحشــى پناهگاه قمیشــلو، موته و کاله قاضى 
پارسال 25 هزار و 625 رأس بوده، در سرشمارى امسال 
این تعــداد به بیــش از 33 هــزار و 625 رأس افزایش 
یافته اســت. على پور مدیریت صحیح، تالش شــبانه 
روزى محیط بانان و محافظت بى وقفــه از حیوانات را 
مهمترین عوامل رشد و افزایش شمار این حیوانات در این 

پناهگاه ها برشمرد.
سرپرست اداره حیات وحش استان اصفهان اظهار کرد: تا 
پایان آذر وسعت بیش از یک میلیون و 100 هزار هکتارى 
پناهگاه هــاى حیات وحش و پارك هاى ملى اســتان 

سرشمارى مى شود.

مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان گفت: 200 
هزار نفر در 300 کتابخانه  استان اصفهان عضویت دارند.

امیر هالکویى اظهار کرد: در اســتان اصفهــان 300 باب 
کتابخانه وجود دارد که از این تعداد 182 کتابخانه نهادى، 110 
باب مشارکتى و چهار باب مستقل هستند. وى با بیان اینکه 
اصفهان از استان هاى پیشگام در ترویج فرهنگ کتابخوانى 
و توســعه کتابخانه هاســت، تصریح کرد: در حال حاضر 
200 هزار نفر عضو از سه میلیون و 200 هزار نسخه کتاب 
موجود در کتابخانه هاى استان استفاده مى کنند. مدیرکل 
کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان با تأکید بر ضرورت 
مشارکت همه دستگاه هاى اجرایى به ویژه شهردارى ها براى 

ترویج فرهنگ کتابخوانى، یادآور شد: انجمن کتابخانه ها در 
هر شهرستان، موقعیت مناسبى براى هماهنگى دستگاه هاى 
فرهنگى در این زمینه فراهم کرده است. هالکویى ادامه داد: 
ترویج فرهنگ کتابخوانى ارتباط مستقیم با توسعه همه جانبه 
کشور و ارتقاى سطح فرهنگ عمومى دارد. وى با بیان اینکه 
نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانى باید از ســنین کودکى و 
سال هاى نخستین تحصیل آغاز شود، تصریح کرد: شرایط 50 
کتابخانه استان براى ایجاد بخش کودك بررسى مى شود.وى 
خاطرنشان کرد: کتابخانه هاى تأیید شده براى ایجاد بخش 
کودك، مجهز به کتاب هاى ویژه کودك، کتابداران کودك و 

برنامه هایى براى کودکان مى شود.

پیشگامى اصفهان 
در توسعه کتابخانه ها 

افزایش وحوش پناهگاه هاى 
حیات وحش استان 

مدیر اداره مشارکت هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان گفت: در جلسه اى با مدیران ارشد 
مدیریت شهرى تصمیم بر این شد که خانه تشکل هاى 

اصفهان به زودى راه اندازى شود.
فروغ صادقیان اظهار کرد: با ایجاد خانه تشــکل هاى 
اصفهان، در آینده نزدیک شــاهد برطرف شدن بخش 
زیادى از مشکالت ســازمان هاى مردم نهاد در زمینه 
تأمین مــکان و دفاتر  هســتیم و این امر در راســتاى 
شبکه سازى و تعامل هرچه بیشتر ســمن ها در جهت 
خدمات رســانى به جامعه هدف کمک شایانى خواهد 

کرد.
وى با بیــان اینکه حمایت از ســازمان هاى مردم نهاد 
یکى از اولویت هاى کارى ســازمان فرهنگى، ورزشى 
شــهردارى اصفهان اســت، ادامه داد: ســازمان هاى 
مردم نهاد با وجود فعالیت هاى گسترده اى که در سطح 
شهر دارند، همواره در تأمین محل اسکان دچار مشکالت 
عدیده اى هستند که با همکارى صورت گرفته با مدیریت 

شهرى، این چالش درحال رفع شدن است.

شهردار دهاقان گفت: تمام تالش خود را به کار گرفته ایم 
تا بتوانیم عملیات بازسازى تپه نورالشهدا را زودتر به اتمام 
برسانیم و تا کنون این پروژه 90 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
محمد لطفى اظهارکرد: حفاظت فیزیکى، نرده گذارى 

و تعبیه دوربین مداربسته براى حفاظت و حراست از تپه 
نورالشهدا انجام شــده و عملیات راهسازى نیز به اتمام 

رسیده است.
وى با اشاره به اینکه جاده دسترسى به تپه نیاز به زیرسازى 
دارد، تصریح کرد: در حال حاضر شهردارى توان پرداخت 

هزینه هاى آسفالت این را جاده ندارد اما بخش اعظمى 
از جاده هاى دسترســى از نواحى مختلف آسفالت شده 
است.لطفى ادامه داد: به دلیل بدهى و وضعیت اقتصادى 
نامناسب همچنین نبود فضا، امکان احداث پارکینگ در 

تپه نورالشهدا وجود ندارد.

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: شرور 
سابقه دارى که با اقدامات شرارت آمیز و ایجاد درگیرى 
باعث نا امنى در یکى از محله هاى شــهر اصفهان شده 
بود، قبل از اینکه موفق به فرار شود در عملیات ضربتى 

مأموران پلیس امنیت عمومى استان دستگیر شد.
محمد حسین اسماعیلى اظهارکرد: چند روز پیش در یکى 
از محله هاى حاشیه اى شــهر اصفهان تعدادى از افراد 
سابقه دار  به دلیل اختالفات قبلى،  با استفاده از سالح سرد 
و گرم با یکدیگر درگیر شــدند که در اثر آن یکى از افراد 

دچار مصدومیت شدید شده و به بیمارستان منتقل شد.
وى عنوان کرد: بالفاصله این موضوع در دســتور کار 
کارشناســان پلیس امنیت عمومى استان قرار گرفت و 

مأموران پس از هماهنگى با مقام  قضائى، در یک اقدام 
ویژه هویت ضارب اصلى این درگیرى را شناسایى کردند.
وى بیان کرد: با شناســایى متهم، مأموران در عملیاتى 
ضربتى فرد مذکور را که قصد فرار به یکى از استان هاى 
جنوبى کشور داشــت در یکى از پایانه هاى مسافربرى 
دستگیر کردند و پس از انجام تحقیقات و جمع آورى ادله 
و مستندات قانونى، وى را به مراجع قضائى تحویل دادند.

اســماعیلى در خصوص این پرونده گفت: متهم اصلى 
دستگیر شده توسط مأموران، از افراد شرور سابقه دار با 
عناوین مجرمانه متعدد است که به دلیل ارتباط نزدیک 
با برخى افراد و مجرمان سابقه دار در استان هاى جنوبى 

تحت تعقیب مراجع قضائى بود. 

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
اشاره به آغاز هفتمین دوره طرح دادرس (دانش آموزان 
آماده در روزهاى سخت) گفت: در این طرح، 120مربى 
دادرس در بیش از 350مدرســه به دانــش آموزان پایه 
هشتم راهکارهاى مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعى 

را آموزش مى دهند.
حیدر على خانبازى افزود: ایــن طرح از طرح هاى مفید 
براى دانــش آموزان و ثمــره این طــرح، وجود دانش 
آموزانى اســت که مى توانند در هنــگام حادثه یاریگر 
همنوعان خود باشند. وى گفت: در این طرح هر دانش 
آموز یک سفیر سالمت در جمع خانواده و مدرسه است. 
خانبازى افزود: این طرح در شش دوره گذشته با مشارکت 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان،  با هــدف ترویج 
ظرفیت هاى خود امدادى در بین دانش آموزان با موفقیت 

اجرا شده است.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در پایان این طرح 14نفر در هر مدرسه به عنوان 
تیم دادرس انتخاب مى شوند و در المپیادهاى استانى و 

کشورى به رقابت مى پردازند.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از برخورد با 
متخلفان فروش کاالهاى لبنیاتى و صدور حکم تخلف 

آنها در استان اصفهان خبر داد.
غالمرضا صالحى در پاسخ به این سئوال که تعزیرات چه 
برخوردى با نوســان قیمت لبنیات مى کند، اضافه کرد: 
اگرشرکت یا فروشنده اى شناسایى شد که خارج از تعرفه 
دولتى محصولى را به مردم عرضه کند، تعزیرات با صدور 

حکم تخلف با واحد مورد نظر برخورد قضائى مى کند.
صالحى با بیان اینکه درحال حاضر شرکت هاى لبنیاتى 
زیادى در سازمان تعزیرات پرونده دارند، افزود: واحد هاى 
لبنى متخلف شناســایى و با همکارى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت فرم تخلف آنهــا تنظیم و به طور جدى 

رسیدگى مى کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتى درباره رســیدگى به پرونده 
هاى احتکار و امتناع عرضه کاال به بــازار گفت: در ماه 

گذشته حکم تخلف نزدیک به 16 پرونده صادر شد.
صالحى به گشت هاى ویژه بازرســى این اداره کل در 
سطح بازار اصفهان اشــاره کرد و  گفت: ماهانه درحدود 
3000 پرونده تخلف در اداره کل تعزیرات استان اصفهان 
رسیدگى مى شود که  این تعداد پرونده  نتیجه گشت هاى 
بازرسى مشترك در ســطح بازار، فروشگاه ها و تنظیم 

گزارش و ارسال به تعزیرات است.

برخورد قضائى با واحدهاى لبنى متخلف 
اصفهان

براى اولین بار در کشور مسابقات لیگ استانى 
اســکیت آلپاین دیروز در دامنــه کوه نخودى 

برگزار شد.
فاطمه آقایى، روابط عمومى هیئت اســکیت 
آلپاین در خصوص این رقابت ها گفت: در گذشته 
رقابت هاى کشورى اسکیت آلپاین همیشه به 
صورت دسته جات آزاد برگزار مى شد اما لیگ 
استانى اسکیت آلپاین اصفهان براى نخستین بار 
در کشور برگزار شد که در مرحله نخست، 200 
ورزشکار در دو رده سنى نونهاالن و بزرگساالن 
با هم به رقابت پرداختند و مرحله دوم و سوم در 

بهمن و اسفند سال جارى برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به فعالیت چهار ساله استان اصفهان 
در این رشته خاطر نشــان کرد: اسکیت آلپاین 
بر روى سطح آســفالت با شیب 4 الى 15 درجه 
برگزار مى شــود کــه در رده ســنى نونهاالن 
احتیاجى به استفاده از چوب نیست اما در رده سنى 
بزرگساالن، هم از چوب مخصوص استفاده مى 
شود و هم ورزشکار به هنگام عبور از بین موانع 

مى بایست با چوب به آنها ضربه بزند.

برگزارى اسکیت آلپاین 
در کوه نخودى 

نشست توجیهى بین دســتگاهى آموزش هاى هنگام ازدواج با مشارکت سازمان بهزیستى، 
معاونت پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى و ســازمان تبلیغات اسالمى با محوریت دانشگاه 
علوم پزشکى در تاالر شریعتى دانشگاه اصفهان با حضور اساتید، مربیان، روحانیون و مسئوالن 

برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در این نشست، طالق را دومین آسیب اجتماعى آزاردهنده 
در جامعه دانست و گفت: با تغییراتى که امروز در جوامع به وجود آمده، بیش از پیش ضرورت کار 
اجتماعى براى ارتقاى سالمت در رفع آسیب ها آشکار بوده و طبیعى است و دانشگاه به عنوان 

متولى سالمت در کشور با کمک و تعامل با دیگر دستگاه ها باید تالش کند.
طاهره چنگیز از سند ملى آسیب هاى اجتماعى خبر داد و اظهار کرد: نقشه کاهش هر آسیب و 
نقش دستگاه هاى دولتى و غیردولتى در این سند ملى روشن شده است. وى ادامه داد: متأسفانه 
با فروپاشى بنیان اجتماعى، گسترش ارتباطات، شهرنشینى و گذر از جامعه سنتى و... نسبت 

طالق به ازدواج افزایش یافته است که باید براى آنها راهکار ارائه کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه امروز باید براى تحکیم خانواده برنامه هاى 
کشورى و استانى داشــت، گفت: یکى از محورها براى کنترل طالق، مشاوره و آموزش بوده 
و انتظار است با کمک دیگر دســتگاه ها، آموزش و برنامه منسجم و همصدایى با برنامه هاى 
آموزشى و آموزش هدفمند و سازمان یافته که به مردم ارائه مى شود براى کنترل کاهش طالق 

تالش کرد.
■■■

مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
هم تحکیم بنیان خانواده را از برنامه هاى محورى حوزه جمعیت خواند و گفت: در سال 1430، 

سى درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود که زیرساخت هاى کشور آماده آن نیست و باید 
به صورت ویژه براى آن فکر کرد.

سید حامد برکاتى اظهار کرد: آمار تجمیعى طالق در کشور نشان مى دهد که 5 درصد از جمعیت 
20 میلیون خانوار کشور افراد طالق گرفته هســتند. این در حالى است که در ده سال گذشته 

سالى ده هزار طالق در اصفهان صورت گرفته و باید به این امر توجه شود. 
وى ادامه داد: امروز 12 میلیون جوان آماده ازدواج در کشور داریم که ازدواج براى آنان میسر 
نشــده، که در این راســتا باید یک کار فرهنگى از جنس مردم با مردم انجام شود و در آن به 

نیازهاى جوانان اهمیت داده شود.
مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: متأسفانه سن ازدواج 

امروز براى دختران حدود 25 سال و براى پسران 28 سال است و در ازدواج ها پس از گذشت پنج 
سال فرزند اول متولد  شده و باز هم با فاصله پنج ساله فرزند دوم به دنیا مى آید و در یک بررسى 
انجام شده براى این امر، جوانان ازدواج کرده، اذعان مى کنند که یکى از علل عدم فرزندآورى 

در سال هاى اول ازدواج آن است که نمى دانیم مى خواهیم با هم زندگى کنیم یا نه.
وى بهترین سن باردارى را 18 تا 35 ســال اعالم کرد ولى گفت: 19 درصد باردارى در کشور 
امروز باالى 35 سال است. بنابراین انجام کار فرهنگى، ترویج ازدواج و فرزندآورى در دوران 
جوانى باید صورت پذیرد که البته سیاستگذارى هم در این زمینه ها انجام و تفاهمنامه هایى با 

دستگاه هاى مختلف امضا شده است.
مدیرکل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشــت اظهار کرد: ناسازگارى 
جنسى یکى از عوامل 25 درصد طالق هاست و در نظرسنجى شرکت کنندگان در کالس هاى 
آموزشى و مشاوره ازدواج، 72 درصد جوانان از مسائل مذهبى، 78 درصد مسائل حقوقى، 90 

درصد مسائل روانشناسى و 97 درصد از مسائل سالمت و جنسى اظهار رضایت کرده اند .
■■■

دبیر کارگروه ملى کنترل و کاهش طالق هم استان اصفهان را پنجمین استان بحرانى در زمینه 
ازدواج در کشور معرفى کرد. 

ناهید اعظم رامپناه با برشــمردن مهمترین سیاست هاى شورایعالى انقالب فرهنگى و برنامه 
ملى کنترل و کاهش طالق در کشور گفت: ما امروز در خانواده ها با بحران هاى اشتغال، ازدواج، 
طالق، سالمندى، رسانه هاى مدرن و... روبه رو هســتیم و افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ 
تجرد قطعى، تمایل به عدم فرزندآورى، افزایش دعاوى خانوادگى، افزایش طالق و... بخشى 
از مهمترین آسیب ها در حوزه خانواده است و در این راستا باید متولیان و دستگاه هاى مرتبط، از 

اقشار نیازمند حمایت و آنان را پشتیبانى کنند. 

دستگیرى شرور سابقه دار پیش از فرار از استان 

پیشرفت 90 درصدى بازسازى تپه نورالشهدا در دهاقان

100 هزار طالق در اصفهان طى 10 سال
در نشست توجیهى بین دستگاهى آموزش هاى هنگام ازدواج عنوان شد

به زودى؛ راه اندازى 
خانه تشکل هاى اصفهان

آغاز طرح ملى دادرس 
در استان 

ساسان اکبرزاده
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مهران مدیرى در اطالعیه اى خبر ساخت سریال «هیوال» 
را در شبکه نمایش خانگى رسانه اى کرده است.

به گــزارش روابط عمومى این ســریال، مهران مدیرى 
جدیدترین ســریال خود که عنوان آن «هیوال» است را 
با همکارى پیمان قاســم خانى در شبکه نمایش خانگى 

مى سازد.
«اول مارکت» به عنوان حامــى برنامه «دورهمى» که 
حاال بعد از سرمایه گذارى در «ساعت 5 عصر» اولین فیلم 
مدی رى به عنوان کارگردان و اجراى کنسرت وى در برج 
میالد، به عنوان اسپانسر فعالیت هاى مدیرى هم قلمداد 
مى شود، در تجربه تازه توانسته آتش اختالفات مدیرى و 
قاسم خانى را فرو بنشاند و این دو را در اولین خبر منتشر 
شــده در کنار هم نمایان کند. اتفاقى که خود مدیرى هم 
متوجه آن شده است که جنس کمدى هایش نیازمند ذهن 
خالقى چون پیمان قاســم خانى اســت. حال که میزان 
تولیدات نمایش خانگى روبه رونق و افزایش است، حضور 
سرمایه گذارانى از نوع اول مارکت و...  مى تواند در به هم 
ریختن تعادل دستمزد بازیگران و میزان بودجه یک سریال 

تأثیرگذار باشد و میزان توقع ها را هم افزایش دهد.
مدیرى در  اطالعیه اى آورده است:

«سالم. یه "هیوال" در راه است... سریال 15 قسمتى، با 
نام "هیوال" براى شبکه  نمایش خانگى 10 روز است که 
پیش تولید را آغاز کرده  ایم. همکارى دوباره  با پیمان قاسم 
خانى  و گروهى فوق العاده از بازیگران و عوامل پشــت 
دوربین که تصور مى کنم اثرى تحســین برانگیز ساخته 

شود. از روز 17 آذر ماه تصویربردارى را آغاز مى کنیم.
طراح و مشــاور فیلمنامه: پیمان قاســم خانى، نویسنده: 
امیر برادران، سرمایه گذار: اول مارکت، تهیه کننده: سید 
مصطفى احمدى، کارگردان: مهران مدیرى، بازیگران: 
فرهاد اصالنى، خودم، شبنم مقدمى، گوهر خیراندیش، 
شــیال خداداد، محمد بحرانى، ســیما تیرانداز، میرطاهر 
مظلومى، نیما شــعبان نژاد، عزت ا... مهــرآوران، فرزین 

محدث، افشین زى نورى، محسن قاضى مرادى و...
در خبر بعدى نام تمامى عوامل را خواهم نوشت. "هیوال" 
یک کمــدى اجتماعى فوق العاده اســت و مى تواند یک 

شاهکار باشد.»
بر اساس این گزارش، همکارى مهران مدیرى با برادران 
قاسم خانى از سریال  کمدى «پاورچین» آغاز شد و پس 
از آن با سریال «شــب هاى برره»، «باغ مظفر» و «مرد 
هزارچهره» ادامه پیدا کرد. در شرایطى که این همکارى 
چند سالى بود که متوقف شده بود، خرداد ماه امسال انتشار 
عکسى مشترك از این هنرمندان در فضاى مجازى، از رفع 

اختالف نظرها و حتى همکارى مشترك حکایت داشت.
اما مهران مدیرى در حالى از ساخت سریال براى شبکه 
نمایش خانگى خبر مى دهد که پیش از این معاون سیما 
ساخت ســریال جدیدى توســط مدیرى در تلویزیون را 

اعالم کرده بود.

آخرین قسمت از مسابقه «13 شــمالى» به کارگردانى 
علیرضا امینى در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.

حمید گودرزى، داور مسابقه  و  کامبیز دیرباز، محمدرضا 
هدایتى، امیرحســین آرمــان، هادى کاظمى، ســحر 
قریشــى، لیال اوتادى، ســمانه پاکدل و بهاره افشارى 

شرکت کنندگان مسابقه اند.
در آخرین قســمت از این برنامه، لیال اوتــادى از ادامه 
مسابقات انصراف داد و بدون اطالع، برنامه را ترك کرد. 
به همین علت، بهاره افشارى در آخرین قسمت به عنوان 

داور در این برنامه حضور داشت.

نخستین تصویر از هادى کاظمى در نقش «امیریل زهره خانى» در مجموعه نمایش خانگى «سال هاى دور 
از خانه» به کارگردانى مجید صالحى منتشر شد.

کاراکتر «زهره» در مجموعه نمایش خانگى کمدى «سال هاى دور از خانه» یکى از دو کاراکتر اصلى سریال 
است که در «شاهگوش» حضور داشــت و در کنار «خنجرى» دوران سر بازى اش 

را مى گذراند.
این ســریال کمدى که از روى مجموعه پرمخاطب «شــاهگوش» ساخته 
مى شود، نخستین اسپین آف ایرانى است. این سریال کمدى، داستانى متفاوت 

و کمدى از دوران پس از سربازى «خنجرى» و «زهره» را روایت مى کند.
بر اســاس این گزارش احمد مهرانفر در نقش «خنجــرى»، هادى کاظمى 

در نقش زهره، آزیتــا حاجیان، حدیث 
میرامینــى، آزاده زارعــى، 
احســان کریمــى، گیتى 

قاســمى، علیرضا استادى، 
میرطاهر مظلومــى، مهرناز بیات، 

محمدرضا عقدایــى، على نظــرى، یدا... 
شادمانى، خسرو احمدى، على عامل هاشمى، 
بهنام شــرفى، مهدى صباغى، ســیاوش 
چراغى پور و مســعود روشــن پژوه دیگر 

بازیگران اصلى این سریال کمدى هستند.
مجید صالحى،  کارگردان و محمدحسین 
قاســمى تهیه کننده «سال هاى دور از 
خانه» هســتند که بر اساس متنى از 
امیرحسین قاسمى و احمد مهرانفر 

ساخته مى شود.

نخستین تصاویر رسمى از بازى سه بازیگر 
اصلى فیلم سینمایى «هابز و شاو» نسخه 
فرعى فیلم سینمایى «ســریع و خشن» 
از ســوى کمپانى تولید کننده اثر منتشر 

شد.
«هابــز» با بــازى «دواین جانســون» و 
«شاو» با بازى «جیسون استاتام» از جمله 

بازیگران و شخصیت هاى اصلى مجموعه 
فیلم هاى پرطرفدار سریع و خشن هستند 
که هم اکنون در نسخه مجزا روبه روى یک 

دیگر بازى مى کنند.
«ونســا کربى» تنها بازیگر اصلى زن این 
فیلم سینمایى است. وى هم اکنون اکران 
فیلم ســینمایى «مأموریت غیرممکن 6» 
را در برنامه دارد. این فیلــم طى دو هفته 
توانسته صدر باکس آفیس هالیوود را حفظ 

کند.
عالوه بر «دواین جانســون»، «جیســون 
استاتام» و «ونســا کربى»، «ادریس البا» 
نیز در این فیلم به ایفــاى نقش پرداخته 

اســت. این بازیگر ســینماى هالیوود در 
آثارى همچــون «ثور»، «بــرج تاریک»

 و «انتقام جویان» به ایفاى نقش پرداخته 
است.

البتــه در آخریــن نســخه از «اونجرز» 
شخصیت «ادریس البا» با نام «هایمدال» 
کشته مى شود و باید دید در ادامه این آثار 

حضور خواهد داشت یا خیر.
کارگردانى فیلم سینمایى «هابز و شاو» را 
«دیوید لیچ» بر عهده دارد و اکران این فیلم 
سینمایى که نگارش فیلمنامه آن را «کریس 
مورگان» بر عهده داشــته 26 ماه ژوالى 

2019 آغاز خواهد شد.

تصویرى از ژســت جالب حمید فرخ نژاد و امیرمهدى 
ژوله را هنگام موتورســوارى در فیلم «ســامورایى در 

برلین» ببینید.
ژوله تازه ترین عکس از فیلم ســینمایى «سامورایى در 
برلین» را در اینســتاگرام منتشــر کرد و در توضیح آن 
نوشت: «قراره یکم بخندیم، همین. ما همه زورمون رو 

زدیم، شما هم همه زورتون رو بزنید.» 
این فیلم به کارگردانى مهدى نادرى فرم حضور در سى و 

هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر را پر کرده است.
حمید فــرخ نــژاد، امیرمهــدى ژوله، هومــن حاجى 
عبداللهى و میرطاهر مظلومى بازیگران اصلى این فیلم 

هستند.

ادامه فیلمبردارى مجموعه پرستاره اى که قرار است از تلویزیون پخش شود

«گاندو» به خیابان هاى اصفهان رسید ســریال پر بازیگر «گانــدو» به کارگردانى جواد افشــار 
که مدتى پیش کار خــود را آغاز کرده اســت، این روزها 
مشغول ضبط سکانس هاى خود در شهر اصفهان است. 
افشار، کارگردان سریال هاى موفقى از جمله «کیمیا» و 
«آنام» است که حاال با مجموعه «گاندو» که یک سریال 
ضدجاسوسى است دوباره به تلویزیون خواهد آمد. تاکنون 
حدود 50 درصد از این پروژه تصویربردارى شده است و بعد 
از تصویربردارى ســکانس هاى داخل کشور به استانبوِل 

ترکیه مى رویم.
فیلمنامه این سریال براســاس مستندات و وقایع تاریخى 
که در کشور رخ داده به نگارش درآمده و فصل اول آن در 
30 قسمت 45 دقیقه اى تولید و احتماًال از شبکه 3 پخش 
خواهد شد. کار تصویربردارى «گاندو» تابستان امسال در 

تهران آغاز شد و حال به اصفهان رسیده است.
افشــار درباره بازیگران این مجموعه مى گوید: «تعدادى 
بازیگر دوتابعیتى داشــتیم از جمله ایرانــى هایى که به 

زبان هاى خارجى مسلط بودند.
عالوه بر بازیگران اصلى این ســکانس ها که عبارتند از 
عرفان ابراهیمى و على افشــار به همراه فیلیپ ساپرکین 
و آنت محمودیان، تعدادى از بازیگــران تئاتر و تلویزیون 
اصفهان و تعدادى بازیگران خارجى در قالب توریست نیز 

در لوکیشن هاى متعدد اصفهان حضور دارند.
بعد از اصفهان، شهرهاى تبریز و شیراز مقصد بعدى گروه 
اســت که تا قبل از ســفر به ترکیه در یک ماه آینده باید 

سکانس هاى آن گرفته شود.
داستان این مجموعه تلویزیونى که پانزدهمین سریال جواد 
افشار براى تلویزیون است به قلم آرش قادرى به نگارش 
درآمده که پیش از این هم ســریال موفــق «برادر» را به 

کارگردانى افشار نوشته بود.

داریوش فرهنگ، وحیــد رهبانى، پیــام دهکردى، لیال 
اوتادى، ســارا خویینى ها، علیرام نورایى، آزیتا ترکاشوند، 
نگارعابدى، خسرو شهراز، پندار اکبرى، عرفان ابراهیمى، 
مجید نوروزى، على افشار، اتابک نادرى، نیلوفر شهیدى، 
محمدجواد طاهرى، جمشید جهانزاده، بهزاد رحیم خانى، 

فیلیپ ســاپرکین، فرشته آلوسى، ســارا محمدى، 
میثم ولیخانى، مصطفى ســلطانى، یاسمین 

پیداودى، آیدا جعفرى و ناره گرگوریان، از 
جمله بازیگرانى هستند که در این سریال 

پرستاره ایفاى نقش خواهند کرد.
همچنیــن «گاندو» با حضــور کامبیز 
دیرباز، محمدرضا شــریفى نیا، ســید 
مهرداد ضیایى، رضا توکلى، نســرین 
نکیســا، سوگل طهماســبى، کمند 
امیر ســلیمانى ،صالح میرزا آقایى 
و فرهاد قائمیــان تصویربردارى 
مى شود؛ ناگفته نماند جمع زیادى 
از بازیگران خارجى و ایرانى که 
در بخش تولید خارج از کشور 
به این مجموعه اضافه خواهند 

شد.
«گاندو» اســم یــک گونه 

تمســاح پوزه کوتاه است که در 
جنوب شرقى آسیا (ایران، هندوستان، 

پاکستان و ...) دیده مى شود.

اولین اطالعات درباره همکارى جدید
 2 ستاره مطرح در «هیوال»

«اول مارکت»، مدیرى و 
قاسم خانى را آشتى داد

توزیــع 
قسمت آخر «13 شمالى»

اولین عکس هادى کاظمى در 
سریال کمدى «سال هاى دور از خانه»

وعه نمایش خانگى کمدى «سال هاى دور از خانه» یکى از دو کاراکتر اصلى سریال 
» حضور داشــت و در کنار «خنجرى» دوران سر بازى اش

 از روى مجموعه پرمخاطب «شــاهگوش» ساخته 
آف ایرانى است. این سریال کمدى، داستانى متفاوت 

سربازى «خنجرى» و «زهره» را روایت مى کند.
حمد مهرانفر در نقش «خنجــرى»، هادى کاظمى

اجیان، حدیث 
ى، 
تى 

دى، 
رناز بیات، 

لى نظــرى، یدا... 
، علىعامل هاشمى، 
صباغى، ســیاوش 
وشــن پژوه دیگر
ل کمدى هستند.
 و محمدحسین 
ال هاى دور از 
ساسمتنى از
مد مهرانفر 

«سریع و خشن»  فرعى هم 
در راه است

عه ج ل ا تها شخ ا گ داز د هال ا ن گ از ا ت ا

شن»  فرعى هم 

قراره یکم بخندیم... !

باورش ســخت اســت اما کودك نمکى و خوش ســر و زبــان تلویزیون حاال 
حســابى بــزرگ شــده؛ امیرمحمــد متقیان کــه بیشــتر با نــام کوچکش 
امیرمحمد شــناخته مى شــود. کودکى که نخســتین بــار در تابســتان 84 
و به عنوان بازیگر مهمان در یکى از برنامه هاى «عمو پورنگ» شــرکت کرد و 

ماندگار شد. 
خجالت نکشیدن مقابل دوربین و قدرت اجراى بداهه اش با وجود سن کم، خیلى 
زود او را به چهره اى موفق تبدیل کــرد و حضورش را در تلویزیون و برنامه هاى 
بعدى این گروه تداوم بخشید. شاید باورتان نشــود اما امیرمحمد برنامه «عمو 
پورنگ» حاال 24 ساله شده است. او با انتشار یک عکس از تولدش نوشت: «تولد 
باحاله، همه بیشــتر از روزاى دیگه تحویلت مى گیرن هواداراى قشنگم دست 
گلتون درد نکنه هم هدیه تون به دستم رسید هم کارهاى گرافیکیتون رو دیدم، 
خوشحالم از داشتنتون رفقاى دوست داشــتنیم دوستتون دارم، دمتون گرم که 
تولدم کنارم بودید، بودنتون برام ارزشمنده مرسى از سورپرایزت، از همه اونایى 
که تبریک گفتن تشکر مى کنم، امسال همکارانم در "محله گل و بلبل" تولدم 
رو با تولد آقاى رادش تو یــک روز گرفتن این براى من افتخــاره، قدر همتونو 
مى دونم و خداروشــکر مى کنم بابت داشتن این همه دوست خوب... و اما توى 
ســال جدید زندگیم مى خوام چیکار کنم؟ امیر عین برق و باد داره مى گذره از 
تجربیات دیگران استفاده کن، یک ثانیه اش هم دیگه برنمى گرده ها... ببخشید 
خیلى نوشتم، برو بریم واســه روزهاى خوب ان شاء ا... سالم_24سالگى پرچم 

آذر باالست.»
امیر محمد از هشت سالگى به قول خود خاك صحنه خورده و بازیگرى در تئاتر را 
از دوران کودکى تجربه کرده است؛ تا اینکه سال 84 با «عموپورنگ» و تلویزیون 
آشنا مى شود. وى به علت جثه و اندام کوچکى که داشت مناسب اجراهاى برنامه 
کودك بود و به عنوان مجرى برنامه کودك و نوجوان در کنار داریوش فرضیایى 
به اجــراى کار پرداخت. از آن به بعد همانطور که در مصاحبه اى گفته شــهرت، 
ضربه زدن به توپ فوتبال و دوچرخه سوارى در کوچه را رؤیاى روزهاى رفته اش 
کرده است. همان روزهایى که شــادمانه  هاى رنگ وارنگ و خنده هاى ریز را بر 
لب هاى همساالنش مى نشاند. امیرمحمد  صداى خوبى براى آواز دارد و ترانه ها و 

آهنگ هایى که در برنامه هاى کودك تولید مى شود را خوانندگى کرده و همینطور 
مداحى نیز انجام مى دهد. آهنگ ها و ترانه ها و همخوانى هاى وى به بیش از 300 
قطعه مى رســد که تمام این آهنگ ها و ترانه هاى شاد براى بچه ها لذت بخش 

بوده و آنها عاشق این آهنگ ها هستند. 
امیرمحمد راحت حرف مى زند و مزه پرانى هایش حال خوبى به آدم مى دهد. اگرچه 
به عقیده خیلى ها، دیده شدن و اهمیتش را از بودن و قرار گرفتن در کنار «عمو 
پورنگ» دارد اما سال ها حضور و مقبولیت امیرمحمد متقیان نشان داده بى آنکه 
سایه اى بر سرش سنگینى کند، قابلیت ماندن دارد، هرچند بامرام تر از آن است 
که بخواهد ساز جدایى کوك کند: «تا وقتى "عمو پورنگ" مرا بخواهد مى مانم 

و همکارى مى کنم.»

«امیر محمد» 24 ساله شد 
محیا حمزه
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تیم ملى فوتسال کشورمان با وجود قهرمانى در تورنمنت 
سه جانبه اسلواکى، به جایگاه ششم رده بندى تیم هاى 
 futsal world ملى فوتسال جهان سقوط کرد.سایت
ranking که همــه روزه رده بنــدى تیم هاى ملى 
فوتسال جهان را منتشر مى کند، روز پنج شنبه اقدام به 
انتشــار رده بندى جدید تیم هاى ملى کرد که شاگردان 
محمد ناظم الشــریعه با ســقوطى یک پله اى نسبت 
به روز چهارشــنبه، به جایگاه ششــم رده بندى جهانى 
بازگشــتند!این در حالى بود که تیم ملى فوتسال پس 
از پیروزى 5 بر 4 مقابل روســیه، با 1665 امتیاز به رتبه 
پنجم رده بندى جهانى صعود کرد اما با تســاوى بدون 
گل چهارشنبه شب مقابل  اسلواکى و با وجود قهرمانى 
در تورنمنت سه جانبه این کشور، 1653 امتیازى شد و به 
جایگاه ششم جهان بازگشت. با این حال تیم ملى ایران 

همچنان در صدر رده بندى تیم هاى آسیایى قرار دارد.

اعتراض برانکو به کمیته داوران، عامل تغییر داور 
دیدار سپاهان-پرســپولیس در لیگ برتر فوتبال 

اعالم شد.
تیم هاى پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان از 
ســاعت 16 و 10 دقیقه فردا یک شنبه 18 آذر در 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان یکى از دیدارهاى 
معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر را برگزار مى کنند.

این بازى فوق العاده حساس تأثیر زیادى در معرفى 
تیم قهرمان نیم فصل نخســت لیگ برتر فوتبال 
دارد. در صورت برترى پرسپولیس مقابل سپاهان 
شــاگردان برانکو باالتر از تیم امیر قلعه نویى قرار 
مى گیرند و همچنان به صدرنشینى در پایان دور 
رفت رقابت ها امیدوار مى مانند اما اگر سپاهان در 
این بازى موفق به کسب پیروزى شود سرخپوشان 
پایتخت دیگر شانســى براى قهرمانى نیم فصل 

نخواهند داشت.
کمیته داوران فدراســیون فوتبال درست یک روز 
پیش از بازى پرســپولیس- ذوب آهن با ارســال 

ابالغیه اى به هیئت فوتبال اصفهان اسامى محمد 
حسین زاهدى فر همراه با محمدرضا منصورى و 
محسن ســلطانى را به عنوان داور وسط و کمک 
داوران این بازى معرفى کرد  همچنین قرار شــد 
رضا عادل و حسین عسکرى هم داور چهارم و ناظر 

داورى این بازى شوند.
با وجود این در خبرى که روز پنج شــنبه ســایت 
فدراسیون فوتبال درباره معرفى تیم داورى دیدار 
پرسپولیس-سپاهان معرفى کرده است نام علیرضا 
فغانى و رضا ســخندان جایگزیــن زاهدى فر و 
سلطانى شده است تا تیم داورى کشورمان در جام 
جهانى 2018 روســیه که به تازگــى جایزه ویژه 
داورى آســیا را دریافت کرده است قضاوت یکى 
از حســاس ترین بازى هاى نیم فصل نخست را 

برعهده بگیرند.
یکى از مســئوالن کمیته داوران که عالقه اى به 
رسانه اى شدن نامش نداشــت درباره دلیل تغییر 
برخى نفرات تیم داورى بازى سپاهان و پرسپولیس 
بیان کــرد: «به هر حال با توجه بــه هجمه هایى 

تسلط کامل این کار را انجام مى دهند.»
در پایان بازى پرسپولیس– ذوب آهن 
با وجود برترى سرخپوشان برانکو 
صحبت هاى تنــدى را مطرح 
کــرد کــه مصاحبــه او با 
از  هایــى  واکنــش 
باشــگاه ســوى 

 ذوب آهن و سپاهان 
روبه رو شد.

برانکــو در بخشــى از 
صحبت هایــش گفــت برخى

 نمى خواهند تیم او قهرمانى اش را در لیگ 
برتر تکرار کند اما پرسپولیس دوباره قهرمان لیگ 
برتر خواهد شد و انتظار دارد داورى ها براى تیم او 
همانند قضاوت براى تیم هاى ســپاهان و ذوب 

آهن باشد.
صحبت هاى برانکو عالوه بر ذوب آهن و سپاهان 

ناراحتى کمیته داوران را به همراه داشــت و حاال 
کمیته داوران منتظر است کمیته انضباطى برخورد 
جدى با سرمربى تیم پرسپولیس داشته باشد. یکى 
از اعضاى کمیته انضباطى مى گویــد پرونده در 
دست بررسى است و آنها منتظر گزارش سازمان 
لیگ برتر در این زمینه هستند و بر اساس گزارش 
تنظیم شده از سوى سازمان لیگ برتر در این باره 
تصمیم مى گیرند. اما آنچه درباره تغییر تیم داوران 
در بازى فردا مشخص است اینکه فعًال فرمان دست 

سرخپوشان است.
برانکو بــه تازگى با تذکر از ســوى دبیر کل براى 
صحبت هایى که علیه کارلوس کى روش داشت 
هم مواجه شد که البته ســرمربى تیم پرسپولیس 
خیلى این تذکر را جدى نگرفت و به طنز از کنار این 

ماجرا عبور کرد.

رئیس کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال درباره دیدار پرسپولیس و سپاهان به 
نکاتى اشاره کرد.

اسماعیل حسن زاده گفت: مســلماً عالوه بر گزارش هایى که مقام هاى رسمى 
مسابقه از جمله داور و نماینده فدراســیون تنظیم خواهند کرد، ناظر ویژه کمیته 
انضباطى نیز به دقت اتفاقات قبل، در حین بازى و بعد از مسابقه را رصد خواهد کرد.

وى ادامه داد: در چنین مواردى از ناظر ویژه انضباطى حتى با تهیه فیلم و عکس 
از اتفاقات انضباطى، مشروح تمام رفتار هایى که جنبه انضباطى دارد را گزارش 
مى کند و امیدواریم که هر دو تیم مخصوصــاً مدیریت و کادر فنى دو تیم بزرگ 
سپاهان و پرسپولیس و همچنین بازیکنان و تماشاگران این دو باشگاه با رعایت 
موارد انضباطى، روز خوبى را براى فوتبال کشور رقم بزنند. اما اگر رفتار هایى هم 
از هواداران این تیم رخ بدهد قطعاً مطابق موازین قانونى بررسى و رأى مقتضى 

صادر خواهد شد.
رئیس کمیته انضباطى ادامه داد: نکته مهمى که خطاب به عوامل و هواداران هر 
دو تیم مى توانم تأکید کنم این است که در خصوص تیم داورى و یا هر کسى که به 
عنوان مقام رسمى مسابقه انجام وظیفه مى کند اظهار نظر نشود و اجازه داده شود تا 
تیم داورى با آرامش کامل و بدون هیچ دغدغه اى وظیفه خودشان را انجام دهند. 

پرنده سرخ ها را در قفس طالیى بیاندازیدپرنده سرخ ها را در قفس طالیى بیاندازید
همه هیجان هاى دربى ایران یک طرف، فردا چشم ها یک بازیکن خاص 
را بیشتر از بقیه در زمین و البته شــاید در هوا دنبال خواهند کرد؛ مدافع شماره 
3 تیم مهمان؛ همان که این روزها پرنده خوشبختى ســرخ ها نام گرفته؛ پرنده اى 
سرطالیى که در دو بازى اخیر پرســپولیس گل هاى 3 امتیازى براى تیمش زده است؛ 

شجاع خلیل زاده.
فقط یک روز تا برگزارى دیدار معوقه سپاهان و پرســپولیس در جریان رقابت هاى لیگ برتر 
باقى مانده اســت و هرچه به زمان شروع این رقابت 
پرتنش نزدیک تر مى شــویم، بر حساســیت 
این رقابــت هم افزوده مى شــود. یکى از 
حســاس تریــن صحنــه هــاى این 
مســابقه بى شــک مربوط بــه تقابل 
مدافع میانى ســرخ هــا با هــواداران 
ســپاهان اســت. از نظــر آنها شــجاع 
خلیل زاده، بازیکن سابق تیم محبوبشان با 
کــم کارى هایش عامل اصلــى ناکامى 

سپاهان در فصل شانزدهم لیگ برتر 
بود. بازیکنى که از ابتداى 

آن فصل زمزمه هاى پیوســتنش به قرمزها به گوش مى رسید 
و از محبوبیتش در بین طرفداران ســپاهان هم کاســته 

شــده بود و رفته رفته همه آنها خواســتار جدایى او از
 طالیى پوشان شده بودند. 

شــروع دربى حاال این سپاهانى هاى آتشــین بى صبرانه منتظر 
هســتند. بى گمان ایران و حضور شــجاع پرسپولیســى در اصفهان 

ورزشگاه براى این شاگرد در «ال کالسیکوى شکســت ناپذیرها»، جو 
خواهد بود. خلیــل زاده به خوبى برانکو ســنگین تر از هر بازیکن دیگرى 

خواهد داشــت و از شــرایط حاکم بر مى داند چــه روز ســختى در پیش 
جهان هم بى خبر نیســت. او همــه اینها را ســکوهاى ورزشــگاه نقــش 

حال مى خواهد بــا غلبه بر این اوضــاع، همانند مــى دانــد امــا در عین 
پرســپولیس برابــر رقبــا در دربى ایــران هم خوب دو دیــدار گذشــته 

ظاهر شود. ســتاره محبوب ســرخ ها به هواداران تیمش 
قــول داده که تمام تالشــش را براى مهار کى روش اســتنلى، 
پرنده طالیى ها، بکند اما ســپاهانى ها باید بیــش از این مراقب این 
مدافع باشند، چه بسا او گوشه چشــمى هم به لرزاندن دروازه تیم سابقش

 داشته باشد. 
«ســوگلى برانکو» در دو بازى گذشــته پرســپولیس با پرش هاى عالى و ضربه سر 
دروازه حریفان را باز کرده و مطمئنًا حاال که با این گل هاى حســاس، پرنده ســر طالیى
 سرخ ها شــده، بدش نمى آید با همین فرمان پیش براند و در سومین بازى متوالى هم از آسمان 
نقش جهان توپى را به تور دروازه سپاهان بنشاند و با این هتریک خیلى خاص، بیش از پیش خودش 

را در دل سرخ ها جا کند. 
اما خلیل زاده به این راحتى ها به هدفش نمى رسد چرا که پرسپولیس فردا به مصاف سپاهانى خواهد رفت 

که این روزها در قامت مدعى اصلى قهرمانى ظاهر شــده است. ضمن اینکه طالیى ها مانند 
سرخپوشان تاکنون به هیچ کدام از حریفانشان باج نداده اند و مطمئنًا شاگردان امیر قلعه 
نویى به ویژه خط دفاع آماده و دروازه بان توانمند سپاهان که این روزها در بهترین شرایط 
به سر مى برند، در این دوئل حساس مى دانند چگونه باید از دروازه تیمشان حراست کنند.

مواظبت از دروازه در برابر حمالت سرخپوشان، دقت براى دفع ضربه هاى ایستگاهى 
این تیم و مهــار پروازهــاى بازیکنانى چون شــجاع در این دیدار همــه یک طرف، 

ســپاهانى ها باید در این مســابقه حواسشــان به یــک موضوع دیگر 
هم باشــد؛ پرسپولیســى ها شــکارچى هــاى قدرى هســتند 

و پرنــده هایى چون شــجاع کم بــه دام آنهــا نیافتــاده اند. 
در ایــن فصل هــم هســتند طالیى پوشــانى که شــنیده
 مى شود قرمزها براى آنها دانه ریخته اند. بدتر از همه اینکه 

یکى از آنها «سینه سرخى» دارد؛ مبادا که دلش بلرزد 
و به سمت تهران پرواز کند.   

   

گزارش نشریه ترکیه اى
 از «هفته بازیکنان ایرانى » ترابزون

مهاجم فرارى
تراکتورسازى پیدا شد!

پیروزى معنوى نژاد 
A در جدال ایرانى هاى سرى

نسخه اى براى 
خارجى هاى استقالل

بازى سپاهان و پرسپولیس
 زیر نگاه ویژه فدراسیون

باشگاه اســتقالل با صدور اطالعیه اى به دلیل نام بردن از این باشــگاه به عنوان «استقالل تهران» به جاى 
«استقالل ایران» براى اعالم محل دیدار آبى پوشــان برابر الهالل عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا، 

رسانه ملى را تحریم کرد.
پس از اینکه یکى از شبکه هاى تلویزیونى در زیر نویس خود اعالم کرد باشگاه «الهالل عربستان» در ابوظبى 
امارات از «استقالل تهران» میزبانى مى کند، باشگاه استقالل بیانیه اى را منتشر و اعالم کرد از این پس اجازه 

نخواهد داد هیچ کدام از اعضاى باشگاه استقالل مصاحبه اى با شبکه هاى تلویزیونى انجام دهند.
پیش از این نیز سعید آذرى،  مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در اعتراض به قرار نگرفتن نام «ایران» براى اطالق این 

باشگاه در زیرنویس شبکه خبر سیما در اعالم 
نتایج قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا علیه صدا 
و سیما موضع گرفت. آذرى همچنین در اولین 
اقدام دوربین هاى تلویزیونى را به دیدار تیمش 
مقابل پارس جنوبى جم راه نداد تا این بازى به 
طور مستقیم پخش نشود و البته در مصاحبه هاى 
متعدد خواهان عذرخواهى رســمى سازمان 
صداوسیما شد. این در حالى است صداوسیما 

در این باره از ذوب آهن عذرخواهى کرد.

باشگاه استقالل هم
صدا و سیما را تحریم کرد

که پــس از بازى 
پرسپولیس- ذوب 

آهن علیه داور این بازى 
و کمیته داوران مطرح شــد 

تصمیم گرفتیــم براى قضاوت بازى ســپاهان-
پرسپولیس از بهترین تیم داورى ایران و آسیا که در 
سطح جهان هم عملکرد فوق العاده اى داشته اند 
استفاده کنیم تا دیگر حرف و حدیثى ایجاد نشود. 
با تجربه اى هم که فغانى و کمک هایش دارند با 

دلیل تغییر داور دیدار سپاهان-پرسپولیس مشخص شد

اعتراض برانکو
دیدار سپاهان-

اعالم شد.
تیم هاى پرس
6ســاعت16

ورزشگاه نقش
د هفته معوقه
این بازى فوق
تیم قهرمان
در صو دارد.
شــاگردان
و گیرند مى
رفترقابت
این بازىم
پایتخت د
د نخواهند
کمیته داو
پیش از با

دلیل تغی

 محمد
ى و
ک

تسلط کامل این کار را انجام مى دهند.»
ذ–ذوبآهن  در پایان بازى پرسپولیس
با وجود برترى سرخپوشان برانکو 
صحبت هاى تنــدى را مطرح 
کــرد کــه مصاحبــه او با 
از  هایــى  واکنــش 
باشــگاه ســوى 
 ذوب آهن و سپاهان

روبه روش
برانک

ص
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ناراحتى کمیته داوران را به همراه داشــت
کمیته داوران منتظر است کمیته انضباطى برخ

با جدى با سرمربى تیم پرسپولیس داشته
م اعضاى کمیته انضباطى از

دست بررسى است و
د لیگبرتر

تن

زى
ب

زى
شــد

ضاوت بازى

مرضیه غفاریان

تیم والیبال ورونا در جدال لژیونرهاى ایرانى لیگ ایتالیا به برترى دست پیدا کرد.
در یکى از بازى هاى عقب افتاده از لیگ والیبال ســرى A ایتالیا تیم هاى ورونا و 

کاستالنا که بازیکنان ایرانى را در اختیار دارند، به مصاف هم رفتند.
در این بازى نزدیک کاستالنا با در اختیار داشتن مجتبى میرزاجانپور براى کسب اولین 
برد فصل خود در خانه اش مى جنگید و از سوى دیگر ورونا با محمدجواد معنوى نژاد 

و در غیاب مرتضى شریفى براى بهبود وضعیت خود به برد نیاز داشت.
در نهایت بازى با حساب 3  بر 2 به سود ورونا به اتمام رسید و میرزاجانپور با کسب 
18 امتیاز نتوانست مانع شکست تیمش شود. همچنین معنوى نژاد با 14 امتیاز 

نقش پررنگى در برترى ورونا داشت.

یکى از داغ ترین بحث ها در مورد اســتقالل، بحث آینده 
بازیکنــان خارجى این تیم اســت. مارکــوس نیویمایر و 
الحاجى گرو، دو بازیکن آلمانى و نیجریه اى اســتقالل 
پس از نیم فصلى حدوداً ناموفق، حاال در آســتانه نقل و 
انتقاالت زمستانى، اصلى ترین گزینه هاى خروج از جمع 

آبى ها هستند.
با وجود اینکه باشگاه اســتقالل و شخص وینفرد شفر 
هنوز در مورد آینده این دو بازیکن اظهارنظرى رسمى 
نکرده اند اما پیشکسوتان استقالل نظرات مختلفى در این 
خصوص دارند. از جمله سیروس دین محمدى بازیکن 
اسبق آبى ها که زمانى به عنوان دستیار پرویز مظلومى هم 

روى نیمکت این تیم مى نشست.
این بازیکن اســبق اســتقالل در مورد عملکرد دو بازیکن 
اســتقالل گفت: الحاجى گرو و نیومایر بازیکنان بى کیفیتى 

مهره هــاى جــوان و هســتند. اگر این دو بروند مى توان 
جذب کرد .بهتــرى مثــل صیادمنش 

پرسپولیس فردا به مصاف سپاهانى خواهدر رفتمى رسد چرا که
انىظاهر شــده است. ضمن اینکه طالیى ها مانند 

هلعه انشان باج نداده اند و مطمئنًا شاگردان امیر ق
وانمند سپاهان که این روزها در بهترین شرایط 
نند چگونه باید از دروازه تیمشان حراست کنند.
وشان، دقت براى دفع ضربه هاى ایستگاهى

دیدار همــه یک طرف،  چون شــجاع در این
رررریگر شــان به یــک موضوع د

 هــاى قدرىهســتند 
م آنهــا نیافتــاده اند.
شــانى که شــنیده
. بدتر از همه اینکه

ه دلش بلرزد

اینبازیکن اســبق اســتقالل در مورد عملکرد دو بازیکن 
اســتقالل گفت: الحاجى گرو و نیومایر بازیکنان بى کیفیتى

نننننوان مهره هــاى جــوان وهســتند. اگر این دو بروندمى ت
ششششمنش جذب کرد .بهتــرى مثــلصیاد

بعد از ذوب آهن اصفهان؛

یک نشریه ترکیه اى از هفته پرفروغ بازیکنانى ایرانى تیم فوتبال ترابزون اسپور گزارش داد.
نشریه «دامگا» نوشت: این هفته، هفته بازیکنان ایرانى ترابزون اسپور بود که در برترى 2 بر صفر 
شنبه شب(3آذر) آبى وعنابى ها مقابل کایسرى اسپور،  در هفته چهاردهم سوپر لیگ ترکیه  و 

در تساوى 2 بر 2 سه شنبه ترابزون اسپور در خانه سیواس بلدیه اسپور - در بازى رفت از دور 
پنجم جام حذفى ترکیه - موفق به گلزنى شدند. وحید امیرى و سیدمجید حسینى که از 

مهمترین باشگاه هاى ایران به ترابزون اسپور ملحق شدند، با گل هایى که به ثمر 
رساندند کمک شایانى به تیم خود در بازى هاى این هفته کردند.

وحید امیــرى که پیش از ایــن در مســابقات جام حذفى یــک گل براى 
ترابزون اسپور به ثمر رسانده بود، شنبه شــب در بازى با کایسرى اسپور 

35 ثانیه پس از ورودش به میدان - دقیقه 6+90- با شکست لونگ 
- مدافع حریف - دروازه کایسرى اسپور را گشود و اولین گلش در 

سوپرلیگ ترکیه را به ثمر رساند.  مجید حسینى هم که پیش از  
این در بازى با تیم آنکارگوجو یک پنالتى براى ترابزون اســپور 
گرفته بود، در بازى با سیواس بلدیه اسپور اولین گلش را با پیراهن 

آبى وانارى ها به ثمر رساند.
امیرى که مدت طوالنى است نیمکت نشــین بوده، در حالى 
که اعتراضى بابت ورودش به زمین در دقایق پایانى بازى با 
کایسرى اسپور نداشت، با گلى که به ثمر رساند سبب شد تا 
اونال کارامان، سرمربى ترابزون اسپور با شادى اش در کنار 
زمین او را تقدیر کند. این مهاجم 30 ســاله نشان داد که 

انتقالى درست براى آبى وعنابى ها بوده است.

طبق اعالم رسانه هاى اسکاتلندى آنتونى استوکس در تمرینات 
تیم دســته اولى فالکریک حضور یافته اســت و قرار شده پس از 

بررسى عملکرد او براى امضاى قرارداد با این تیم وارد مذاکره 
شود.

مهاجم 30 ســاله در تابستان امســال با قراردادى 
نجومى به تراکتورسازى تبریز پیوست و طى هفته 
گذشته به دالیل نامعلوم ایران را ترك کرد تا به 

همکارى اش اینگونه پایان بدهد.
تیم فالکریک در لیگ ده  تیمى اسکاتلند با گذشت 
15 هفته و کسب تنها 11 امتیاز، یک امتیاز تا قعر 

جدول فاصله دارد.

 صفحه رسمى توییتر AFC با انتشار تصویرى از بهترین گلزنان تاریخ جام 
ملت هاى آسیا پنج نفر نخست این فهرست را معرفى کرد که در این بین 
على دایى با 14گل در صدر قرار دارد و اختالفى چهار گله با نفر دوم دارد. 

لیست پنج گلزن تاریخ برتر جام ملت هاى آسیا به شرح زیر است:
على دایى (ایران) با 14 گل، لى دونگ گوك (کره جنوبى) با ده گل، نائوهیرو 
تاکاهارا (ژاپن) با9 گل، جاســم الهویدى (کویت) با هشــت گل و یونس 

محمود (عراق) با  هشت گل.

بهترین گلزن تـــاریخ
 جام ملت هاى  آسیا

سقوط دوباره فوتسال ایران 
به رده ششم جهان

توصیه به سپاهانى ها درباره بازیکن پرسپولیس که این روزها خوب گل مى زند

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

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

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

مالک رسمى آقاى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
3- رأى شــماره 3173مورخه 1397/3/24 اقاى مســعود عباسى به شناسنامه شــماره 96 کدملى 
1091772142 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 202/90 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 391/3024 واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4-  رأى شماره 5122 مورخه 1397/5/18 آقاى محمدحسین حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
7 کدملى 1091043841 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

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

– انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
7- رأى شماره 3067 مورخه 1397/3/22 آقاى بهرامعلى دواشــى به شناسنامه شماره 46 کدملى 
4623004724 صادره شهرکرد فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 79/95 مترمربع 

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

قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شماره 2420 مورخه 1397/3/6 خانم مریم هاشمى دهچى به شناسنامه شماره 1340کدملى 
1283012685 صادره اصفهان فرزند مرتضى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 205/42 مترمربع قسمتى از پالك شماره 111 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت  اصفهان 

– انتقال ملک ازمالک رسمى حسن مهدوى به صورت عادى وبى واسطه به متقاضى مى باشد 
10- رأى شــماره 2421 مورخه 1397/3/6 آقاى حســن مهدوى  به شناسنامه شــماره 4 کدملى 
0579895459 صادره دلیجان  فرزند ذبیح اهللا  در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 205/42 مترمربع قسمتى از پالك شماره 111 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت  اصفهان 

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

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 5810 مورخه 1397/6/10 آقاى عبدالرضا آب خفته چادگان به شناسنامه شماره 
1301 کدملى 1818880067 صــادره آبادان فرزند یداله نســبت به ســه ویکصدوهفتادوهفت– 
یکصدوهفتادونهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قسمتى از پالك شماره 391/3024 واقع 

دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شماره 11974 مورخه 1396/12/13 خانم سهیالغالمى به شناسنامه شماره 17 وکدملى 
1091621977  صادره نجف آباد فرزند غالمرضا دردو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 260/91 مترمربع قسمتى از پالك 785/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شماره 1619 مورخه 1397/2/20 آقاى رحمت اله شکرالهى به شناسنامه شماره 5 کدملى 
4623016587 صادره فریدن فرزند آقامهدى درششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 
302/40 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى با واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
16- رأى شــماره 5166 مورخه 1397/5/21 آقاى محمدرضا فتحى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1091684960 صادره نجف آبادفرزند اســداله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 306/90 
مترمربع قسمتى از پالك 316اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 1465 مورخه 1397/2/16 آقاى ابوالفضل مختارى عادگانى به شناسنامه شماره 
10657 کدملى 0067143377 صادره تهران فرزند عباس در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
116/44 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 749 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 20629 مورخه 1394/10/3 آقاى فرج اهللا عموعلى اکبرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 112 کدملى 1090781369 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 121/72 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 468 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شــماره 3917 مورخه 1397/4/19 خانم فاطمه رحیمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 
2440 کدملى 1091417040 صادره نجف آباد فرزندمحمدجعفر درششدانگ یک باب مغازه وطبقه 
فوقانى مسکونى به مساحت 63 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 463 اصلى واقع درقطعه 

10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 1006 مورخــه 1397/2/6 خانم طیبه نصرتى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
1091063461 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 234/27 مترمربع قسمتى از پالك شماره 942 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

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

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

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

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

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

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

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

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

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 6462 مورخه 1397/6/25 آقاى یداله والیتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
635 کدملى 1091514836 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 188/94 مترمربع که مقدار128/34 مترمربع آن ازپالك 565/3 ومقدار60/60 
مترمربع آن از پالك شــماره 566/1 واقعین در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهــان - متقاضى مالک 

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

رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 9828 مورخه 1396/10/21 خانم فاطمه داودوند به شناسنامه شماره 62 کدملى 
2001256841 صادره دزفول فرزند شاهمراددرششدانگ یکباب خانه به مساحت 84 مترمربع قسمتى 
از پالك 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
32- رأى شــماره 6901 مورخه 1397/7/23 آقاى فالمرز مؤمنى به شناسنامه شماره 196 کدملى 
1129246353 صادره فریدونشهر فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/30 
مترمربع قســمتى از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که درراستاى استاندارد سازى به پالك 
391/10139 تبدیل شده است – متقاضى طبق قولنامه عادى باواسطه از مالکین رسمى آقاى رجبعلى 

گلشادى ،حسن گلشادى و مصطفى معین خریدارى نموده است 
33- رأى شماره 6284 مورخه 1397/6/22 آقاى مصطفى ربیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
730 کدملى 1090810105 صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به استثناء ثمنیه 
اعیانى به مساحت 387/06 مترمربع قسمتى از پالك شماره 543 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 

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

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 

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

به متقاضى مى باشد 
36- رأى شماره 4632 مورخه 1397/5/7 آقاى محســن نورمحمد نجف آبادى به شناسنامه شماره 
531 کدملى 1091049335 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 154/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 

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

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
38- رأى شماره 10338 مورخه 1396/11/3 خانم رضوان همتیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
29780 کدملى 1090295871 صادره نجف آباد فرزند عباس  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 155/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 930 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
39- رأى شماره 5936 مورخه 1397/6/12 آقاى مسعود شــفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
561 کدملى 1091485011 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
89/75 مترمربع قســمتى از پالك 1267 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
40- رأى شماره 7389 مورخه 1397/8/13 خانم شــکوه صادقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
121 کدملى 1091442568 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
104/95 مترمربع قسمتى از پالك 102/5 قطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

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

گردیده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 7204 مورخه 1397/8/5 خانم زهرا ایزدى به شناســنامه شماره 25353 کدملى 
1090251459 صادره نجف آباد فرزند یوســف در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 140/40 مترمربع قســمتى از پالك 993 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شــماره 7399 مورخــه 1397/8/13 آقاى ناصرمومنى به شناســنامه شــماره 8 کدملى 
1129794989 صادره فریدونشــهر فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 116/45 
مترمربع قسمتى از پالك 391/3576 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 7198 مورخــه 1397/8/5 آقاى جمال مظاهــرى به شناســنامه 286 کدملى 
1091504008 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 270مترمربع قســمتى از پالك 901 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

مشاعى مى باشد
47- رأى شماره 7168 مورخه 1397/8/5 آقاى غالمرضا ایزدى به شناسنامه شماره 1004 کدملى 
1090993072 صــادره نجف آباد فرزند عباس در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 23/62 
مترمربع قســمتى از پالك 1487/616 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
48- رأى شــماره 7164 مورخه 1397/8/5 آقاى ناصر جمالیان به شناسنامه شماره 1214 کدملى 
1091224919 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 186/94 
مترمربع قســمتى از پالك 140 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
49- رأى شماره 7199 مورخه 1397/8/5 آقاى حسینعلى پزشکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
48 کدملى 1090791909صادره نجف اباد فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 258/50 مترمربع قسمتى از پالك 828 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شماره 6971 مورخه 1397/7/26 آقاى مجتبى حسناتى به شناسنامه شماره 434 کدملى 
1091513325 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 260/57 
مترمربع قسمتى از پالك 394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

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

رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شــماره 7159 مورخه 1397/8/3 آقاى روح اله نبیان به شناســنامه شماره 2914 کدملى 
1092257039 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ دو باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 
61/82 مترمربع قســمتى از پالك 708 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

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

بهرام غیورى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى مهدى قلى غیور خریدارى نموده است 
55- رأى شماره 6844 مورخه 1397/7/21 آقاى غالمرضا رجائى  به شناسنامه شماره 366 کدملى 
1091009147 صادره نجف آباد فرزند محمد على  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 197/34 مترمربع قسمتى از پالك 69و 53/22 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
طبق قولنامه عادى باواسطه ازاقاى بهرام غیورى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى مهدى قلى غیور 

خریدارى نموده است
56- رأى شــماره 7238 مورخه 1397/8/9 آقاى حسین بیگدلى به شناســنامه شماره 11 کدملى 
4622945185 صادره فریدن فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/85 مترمربع 
قســمتى از پالك 880 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى 
باواسطه از ابراهیم حبیب الهى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى على حبیب الهى خریدارى نموده است 
57- رأى شــماره 7358 مورخه 1397/8/12 آقاى على رصافى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
3340 کدملى 4722098794 صادره کویت فرزند باقر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/35 
مترمربع قســمتى از پالك 853/2 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
58- رأى شــماره 7158 مورخه 1397/8/3 آقاى محمد حسن شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره945 کدملى 1090905009 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 53/60 مترمربع قســمتى از پالك 214 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 7357 مورخه 1397/8/12 آقاى محمدرضا صفار به شناسنامه شماره 12905 کدملى 
1282911961 صادره اصفهان فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 240 مترمربع 
قسمتى از پالك 1014/8 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

60- رأى شماره  7156 مورخه 1397/8/3 آقاى احسان باقرى دره بیدى به شماره شناسنامه وکدملى 
1080013962 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/36 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شــماره 7268 مورخه 1397/8/7 آقاى رسول مظاهرى به شناســنامه شماره 45 کدملى 
5499937974 صادره تیران وکرون فرزند اماقلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 126/27 
مترمربع قســمتى از پالك 155/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
62- رأى شــماره 7180 مورخه 1397/8/5 آقاى حمید صالحى به شناسنامه شماره 1134 کدملى 
1091197938 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161 مترمربع 

قسمتى از پالك 180 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 5481 مورخه 1397/5/28 آقاى رسول بهادر نجف آبادى به شناسنامه شماره 447 
کدملى 1091547653 صادره نجف آباد فرزند مانده على در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
136/40 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1029 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 

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

ازاقاى حبیب اله قیصرى مالک رسمى خریدارى نموده است 
65- رأى شماره 6442 مورخه 1397/6/25 آقاى احسان قادرى چوبینى به شناسنامه شماره 12577 
کدملى 1292654325 صادره اصفهان فرزند عطااله در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 150 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک 

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

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

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

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شــماره 4334مورخه 1397/4/28 آقاى على جعفرى شــاد به شناسنامه شماره 0 کدملى 
1080314369 صادره عراق فرزند  جمال در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/75 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 339 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

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

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شــماره 7356 مورخه 1397/8/12 آقاى جمشید ســلطانى به شناسنامه شماره 6 کدملى 

5759793837 صادره چادگان فرزند خلیل اله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 172/50 
مترمربع قســمتى از پالك 858 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
72- رأى شماره 7330 مورخه 1397/8/12 خانم اشرف سعیدى چقادرى به شناسنامه شماره 868 
کدملى 1128993422 صادره فریدونشهر فرزند براتعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 97/49 مترمربع قسمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 7298 مورخه 1397/8/10 آقاى احمدرضا کاظمى به شناسنامه شماره 351 کدملى 
1091504652 صادره نجف آباد  فرزند حســن  در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 97/49 مترمربع قســمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 1146 مورخه 1397/2/9 آقاى روز على کریمى عادگانى به شناســنامه شــماره 
1089کدملى 1159446059 صادره فریدن فرزند قربانعلى در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 140/89 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى ومع الواســطه 

مى باشد 
75- رأى شــماره 1152 مورخه 1397/2/9 خانم صغراعلى پور  به شناســنامه شــماره  48 کدملى 
5759741365 صادره چادگان  فرزند بهرام  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/89 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

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

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

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

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
79- رأى شماره 7192 مورخه 1397/8/5 آقاى محســن عسگرى به شناسنامه شماره 452 کدملى 
1141091518 صادره خمینى شــهر فرزند حسین در دو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 120/55 مترمربع قســمتى از پالك 454/10 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى اصالحى شماره 7225مورخه 1397/8/6 پیرو رأى شماره 6863 مورخه 1397/7/22 خانم 
محترم حاج امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 565 کدملى 1091011133صادره نجف آباد فرزند 
محمد على درششدانگ یک باب خانه قسمتى از پالك 62/6 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
که در رأى قبلى مســاحت ملک اشتباها 200/24 مترذکر شــده بود که به 200/90 مترمربع اصالح 

گردیده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 7398 مورخه 1397/8/13آقاى حســن اقامرادى به شناسنامه شماره 202 کدملى 
1288748078 صادره اصفهان فرزند رمضانعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 60/29 
مترمربع قســمتى از پالك 790/654 قطعه 8 بخــش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

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

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

مشاعى مى باشد
85- رأى اصالحى شــماره 7169 مورخه 1397/8/5پیرو رأى شــماره 6830 مورخه 1397/7/19 
مالکیت دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى سپاه پاســداران باشناسه 1400230766 به 
مســاحت 99/05 برروى قســمتى ازپالك 1219 قطعه 2 نجف آباد بخش 11 به صورت ششدانگ 
یک قطعه زمین وششــدانگ پالك هاى 1214و1216باقیمانده و1214/1 که همگى تواما تشکیل 
یکباب پارکینگ راداده اســت  و همچنین دررأى قبلى اشــتباها متقاضى راوزارت دفاع و پشتیبانى 
نیروهاى مسلح ســپاه پاسداران انقالب اسالمى لشــکر عملیاتى زرهى هشت نجف اشرف وشناسه 

14003204574درج گردیده است 
86- رأى شماره 1310 مورخه 1397/2/11 خانم اشــرف نادعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
563 کدملى 1091087474 صادره نجف آباد فرزند صفرعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
109/04 مترمربع قســمتى از پالك 416 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 7324 مورخه 1397/8/12 آقاى ســیدجواد قطبى به شناسنامه شماره 611 کدملى 
1091320977 صادره نجف آباد فرزند سیدســعید در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 158/56 مترمربع قسمتى از پالك 419/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى اصالحى شــماره 7519 مورخه 1397/8/20 پیرو رأى شماره 6773 مورخه 1397/7/15 
آقاى فضل اله فاضل به شناسنامه شماره 355 کدملى 1091458911 صادره نجف آباد فرزند نصراهللا 
در ششدانگ سه باب مغازه وطبقه فوقانى وتحتانى به مســاحت 136/68 مترمربع قسمتى از پالك 
209/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى نوع ملک ششدانگ یکباب مغازه درج گردیده 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
90- رأى شــماره 7161 مورخه 1397/8/3 خانم راضیه مهدیه نجف آبادى به شــماره شناسنامه 
وکدملى 1080322744 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 181 مترمربع قســمتى از پالك 22/37 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 2419 مورخه 1397/3/6 خانم اقدس حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1012 کدملى 1090343086 صادره نجف آباد فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
386/38 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 669 اصلى واقع در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 7710 مورخه 1397/8/27 آقاى فتحعلى نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
279 کدملى 1090816200 صــادره نجف آباد فرزند فــرج اله در پنج دانگ وپنج هفتم مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1065/76 مترمربع قسمتى از پالك 833 قطعه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان – ازطرف مالک رسمى آقاى مانده على نجفیان به متقاضى منتقل شده وقسمتى ازموردتقاضا 

بموجب سند عادى از طرف ورثه بانوبیگم آغاعمو  نجف آبادى به متقاضى انتقال شده است
94- رأى شــماره 7846 مورخه 1397/8/29 آقاى محمود ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
832 کدملى 1090770367 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  در دوهفتم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 1065/76 مترمربع قسمتى از پالك 833 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
95- رأى شماره 7525 مورخه 1397/8/20آقاى پرویزملک محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
479 کدملى 1090926944 صادره نجف آباد فرزند حسن در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 219/94 مترمربع قسمتى از پالك 769 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
96- رأى شماره 7526 مورخه 1397/8/20خانم طاهره رحیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 713 
کدملى 1090929285 صادره نجف آباد فرزند على محمد  دریک  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 219/94 مترمربع قسمتى از پالك 769 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
97- رأى شماره 7505 مورخه 1397/8/20 آقاى سید اســماعیل مرتضوى  به شناسنامه شماره 27 
کدملى 5499521654 صادره تیران وکرون فرزند سید ابراهیم درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 305/18 مترمربع قســمتى از پالك 293/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

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

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

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

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شــماره 7596 مورخه 1397/8/22 خانم فرزانه ابراهیم زاده نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 749 کدملى 1091561028 صادره نجف آباد فرزند رحیم در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 164/90 مترمربع قســمتى از پالك 77 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
102- رأى شماره 7512 مورخه 1397/8/20 آقاى على دهقانى ســامانى به شناسنامه شماره 150 
کدملى 4623124959 صادره شهرکرد فرزند کریم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 113/50 مترمربع قســمتى از پالك 229قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
103- رأى شماره 7513 مورخه 1397/8/20 خانم فرشته قاسمى  به شناسنامه شماره 279 کدملى 
1091215561 صادره نجف آباد  فرزند قربانعلى  در سه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 113/50 مترمربع قســمتى از پالك 229قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02 

م الف:306947 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /9/229 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702023020928 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند. مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 13966030202300611 مــورخ 97/07/29 و راى اصالحــى 
139760302023000750  مورخ 97/08/30 آقاى على عباسى قلعه شاهى به شماره شناسنامه 22 
کدملى 1291009256 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
113/70 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 63 فرعى از 665- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/09/17 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/10/02 م الف: 306478 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/231
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000748 مورخ 97/08/30 آقاى ابوالقاسم سازش به 
شماره شناســنامه 1342 کدملى 1285513274 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 17/43 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2 فرعى از 7244- اصلى واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف زهره طاوســى واگذار گردیده اســت. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02 م الف: 306411 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفها ن /9/233
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511817228- 97/9/12 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکایف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1396 و راى اصالحــى شــماره  /02 1- راى  139660302024001587 مــورخ 28/
139760302210001080 مورخ 1397/08/23 هیات اول خانم اکرم عزیزى به شماره شناسنامه 
2385 کدملى 6209556541 صادره از لنجان فرزند قربانعلى بر ششــدانگ یک باب خانه مفروزى 
از پالك شماره 2248/68 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف خانم مهرى موســوى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/17 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1397/10/3 م الف: 305272 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب 

شرق اصفهان /9/235
 ابالغ اخطاریه 

آقاى مهدى صبوحى نژاد دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت شــهاب بابادى  به این شورا تقدیم 
نموده و به کالســه 97 / 542 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 17 / 10 / 97 ساعت 10 صبح  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 304608 /م الف مسئول 

دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 9/237 
ابالغ اخطاریه 

خواهان حسین انصارى دادخواستى مبنى برمطالبه  به طرفیت رستم محمودى برام  این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 97 / 546 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 17 / 10 / 97 ساعت 10:30  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 304605 /م الف مسئول  

دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 9/238 
ابالغ رأى

راى شورا- کالسه پرونده 662/96 شماره دادنامه: 469-97/06/27 ، خواهان: رسول حسین هاشمى 
فرزند رضا، نشــانى:دهق-خ مطهرى-کوى مهدیه پ 129  خواندگان: 1.على امینى فرزند: انشاهللا 
نشانى: مجهول المکان 2.منصور حسین هاشمى فرزند:رضا نشــانى: دهق-قطب صنعتى خ ششم 
کارخانه منصور هاشمى، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دویست میلیون ریال، قاضى شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى 
قاضى شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق بطرفیت آقایان 
1.على رضا امینى فرزند انشاهللا مجهول المکان 2. منصور حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق،مبنى 
بر مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال با خسارت تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرسى به استناد یک فقره 
چک به شماره ى 274392 بر عهده ى پســت بانک صادرات به تاریخ سى ام آذرماه نودوپنج و مبلغ 
مذکور و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ سررسید چک، بااین توضیح که خوانده ردیف 
اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشد،نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى 
خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و خوانده ردیف اول با توجه مجهول المکان بودن از طریق 
نشر آگهى دعوت شده و نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار از روند دادرسى در جلسه ى رسیدگى 
مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت 
ذمه ى خویش اقامه نکرده اند لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص 
داده مســتندا" به مواد 313 و 314 ناظر به ماده ى 249 قانون تجارت و تبصره ى الحاقى به ماده ى 
2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفســاریه ى آن و مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سه میلیون 
و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته 
توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.این راى 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و 
سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى 
باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 299503/م الف محمد محمدى قاضى شعبه اول 

شوراى حل اختالف بخش مهردشت/9/239
ابالغ رأى

 راى شورا- کالسه پرونده 733/96 شماره دادنامه: 470-97/06/27 ، خواهان: رسول حسین هاشمى 
فرزند رضا، نشــانى:دهق-خ مطهرى-کوى مهدیه پ 129  خواندگان: 1.مهران رضایى نیا فرزند: 
حسین نشــانى: مجهول المکان 2.مصطفى اکبرى فرزند اسم على نشــانى: دهق-پشت هنرستان، 
خواسته: مطالبه، قاضى شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى 
فرزند رضا مقیم دهق بطرفیت آقایــان 1.مهران رضایى نیا فرزند حســین مقیم تهران 2. مصطفى 
اکبرى فرزند اســم على مقیم دهق،مبنى بر مطالبه ى مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال با خســارت 
تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 06508466 بر عهده ى پست 
بانک ایران به تاریخ پنجم دى ماه نودوشش و مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به 
تاریخ هفتم دى ماه نودوشش، بااین توضیح که خوانده ى ردیف اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم 
ضامن مى باشند،نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت 
داشته و خوانده ردیف اول با توجه مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده و نامبردگان 
علیرغم دعوت و استحضار از روند دادرسى در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى 
و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه ى خویــش اقامه نکرده اند لذا 
قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا" به مواد 313 و 314 
ناظر به ماده ى 249 قانون تجارت و تبصره ى الحاقــى به ماده ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده 
ى استفساریه ى آن و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاهاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ یکصدو پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصدو بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى 
احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.این راى نســبت به خوانده 
ردیف اول غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشــت مى باشــد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم 
عمومى بخش مهردشت مى باشــد. 299508/م الف محمد محمدى- قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت/9/240
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030005872 آقاى : نصراله فالحیان فرزند عباس بشــماره شناسنامه 931 
باستناد دو  برگ استشــهاد محلى به شــماره 9987 مورخ 1397/03/09که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده ،مدعى اســت  که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 27 فرعى از 1 اصلى واقع 
در قطعه3 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 367 دفتر 84 امالك ذیل ثبت 10788/1727 بنام 
عباس فالحیان  فرزند محمد على بشماره شناسنامه 985 ثبت و سند بشماره سریال 432608 صادر 
و تسلیم گردیده و سپس مع الواسطه طبق ســند انتقال قطعى بشماره 86132 مورخ1372/05/11 
دفترخانه 88 به نصراله فالحیان انتقال شد . نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى از بین 
رفته است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده (10)روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/09/17، 308778/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/247
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000744 مورخ 97/08/30 آقاى اســماعیل حسنى 
ســجزى به شــماره شناســنامه 226 کدملى 5659912265 صادره از کوهپایه فرزند غالمحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158/89 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 و 3 فرعى 
از 3968- اصلى و 3968 اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
10/02 /1397 م الف: 308711 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/249
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت کهن خاك آیریک شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54047 و 
شناسه ملى 14004885858 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نسیم جعفرى ورنوسفادرانى1285180501 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ســید محمد امیر احمدى 1290775982 به ســمت مدیر عامل مرتضى 
انوشه 1292279451 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا حیدرى هراتمه 
5419179946 به سمت عضو هیئت مدیره براى دو ســال انتخاب شدند کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(308302)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشــاور شایان نیرو 
آریا سهامى خاص به شماره ثبت 40222 و شناسه ملى 
10260579089 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - نگین فرنام به کدملى 1290487553 بسمت 
بازرس اصلى و زهرا رشیدمیاب به کدملى 1287353401 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
شدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد.ـ  ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهى به 96/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(308565) 

آگهى تأسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنایع غذایى اکسیر سالمت مام درتاریخ 1397/09/13 به شماره ثبت 6492 به شناسه ملى 14007982463 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :صنایع مواد غذایى بسته بندى کاالها بسته بندى مواد غذایى بسته بندى 
گالب و عرقیات و شربتهاى گیاهى بسته بندى دمنوش تولید گالب و عرقیات بسته بندى نوشیدنى ها تولید پت پلى اتیلن تولید پت تولید و بسته بندى اسانس گیاهان و
 گل سرخ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان - شهرستان کاشان - بخش 
نیاسر - دهستان نیاسر - روستا حسنارود-کوچه سرچشمه جز اباد-خیابان امام خمینى-پالك 95-طبقه همکف- کدپستى 8738158248 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1500000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امیر علیزاده به شماره ملى 0013188100 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقاى محمد مومنى به شماره ملى 0073555770 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى میثم مرادى بابانظر به شماره ملى 2949948235 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى امیر علیزاده به شماره ملى 0013188100و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد مومنى به شماره ملى 
0073555770و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى میثم مرادى بابانظر به شماره ملى 2949948235و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء محمد مومنى و 
میثم مرادى بابانظر همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان

(308635) 

پزشکان هشدار دادند: آلودگى هوا نه تنها به سیستم تنفســى آسیب مى زند، بلکه سالمت 
چشم ها را نیز به خطر مى اندازد.

کارشناسان سالمت بر اساس بررسى هاى خود اظهار کرد: پایین بودن کیفیت هوا مشکالت 
جدى را براى چشم ها به همراه دارد که از آن جمله مى توان به آسیب قرنیه اشاره کرد.

به گفته متخصصان، برخالف بینى یا دهان نمى توان چشم ها را با ماسک پوشاند و به همین 
دلیل چشم ها در برابر تأثیرات آلودگى هوا آسیب پذیرتر هستند. همچنین آسیب دیدگى قرنیه 
ناشى از قرار گرفتن در معرض آلودگى هوا طى چند سال اتفاق مى افتد و یک واکنش سریع 

و آنى نیست.
 همچنین درصورتى که خشــکى چشــم ها براى مدت زمان طوالنى ادامه پیــدا کند، به 
قرنیه آســیب مى رســد و قدرت بینایى را تحت تأثیر قرار مى دهد. عالوه بر ذرات معلق ریز 
(PM 2/5)، گوگرد دى اکسید، کربن مونوکسید و دیگر گازهاى شیمیایى موجب سوزش و 

التهاب چشم ها مى شوند.

یک کارشناس تغذیه مصرف چاى کهنه دم را براى سالمت دستگاه گوارش بسیار مضر دانست.
فرزاد بابایى با اشاره به وجود انواع چاى گفت: انواع چاى از جمله چاى سیاه، سبز و سفید در سطح بازار عرضه مى شود که چاى سیاه به صورت معمول 
بیشترین مصرف کننده را دارد. وى چاى تازه دم را به عنوان یکى از سالم ترین نوشیدنى ها دانست و افزود: چاى نوشیدنى سالمى است که مصرف آن 

در جامعه ما طرفداران زیادى دارد اما اگر این نوشیدنى به شکل صحیح مصرف نشود، مى تواند براى سالمتى مضر باشد.
این کارشناس تغذیه با اشاره به وجود «اسید تانیک» و «اگزاالت» در چاى گفت: این دو ماده در چاى باعث جذب نشدن آهن مى شوند و مقدار آنها 
در چاى کهنه و پررنگ بیشتر است. وى افزود: در همین راستا افراد باید از مصرف چاى کهنه و نیز چاى پررنگ که حاوى مقدار زیادى اسید تانیک و 

اگزاالت است، خوددارى کنند.
بابایى تصریح کرد: همچنین براى جذب بهتر آهن توصیه مى شود، افراد از مصرف چاى بالفاصله بعد از وعده غذایى خوددارى کنند. وى در خصوص 
نحوه مصرف چاى هم یادآور شد: طبق مطالعات انجام شده چاى داغ یکى از عوامل ایجاد سرطان معده و مرى است، بنابراین افراد باید اجازه دهند 

چاى کمى خنک شود و بعد آن را مصرف کنند.
بابایى اظهار کرد : همچنین مصرف زیاد چاى کهنه باعث ایجاد ریفالکس مى شود، بنابراین زیاده روى در مصرف چاى داغ و کهنه دم مى تواند اثرات 

مخربى بر دریچه معده و مرى داشته باشد.

تحقیقات نشان داده اند که خوابیدن به سمت چپ مى تواند به دفع مواد زائد مغز کمک کند، 
در مقابل خوابیدن به سمت راست کارایى سیستم هاى لنفاوى را کاهش مى دهد،  زیرا سمت 

چپ بدن ما غالباً سمت لنفاوى است.
با توجه به دارو هاى «آیورودا»، خوابیدن به ســمت چپ، بدن را وادار مى کند تا فیلتر مایع 

لنفاوى را بهتر انجام دهد و از طریق گره هاى لنفاوى دفع کند. 

تیرگى زانوها و آرنج هم از مشــکالت شــایعى اســت که 
برخى ها با آن مواجه هســتند و گاهى راهى جز پوشــاندن 
آنها با لباس هاى بلند ندارند. سیاهى روى زانو و آرنج بسیار 
جلب توجه مى کند و آزار دهنده است، ممکن است به علت 
اصطکاك مداوم یا تماس با نور خورشــید یا حتى خشــکى 

پوست ایجاد شده باشد.
گاهى هم پاى بیمارى وسط اســت و نیاز به درمان دارد. در 
این مطلب ابتدا به بررسى علت این مشــکل پرداخته ایم و 
در ادامه راه حل هاى پزشــکى و خانگى این مشکل را براى 

شما آورده ایم. 
 

علل تیرگى زانو و آرنج
1-عدم رعایت بهداشت 

رعایت نکردن بهداشت و تجمع سلول هاى مرده در نواحى 
آرنج و زانو مى تواند یکى از علل تیرگى پوســت این ناحیه 

مخصوصاً در کودکان باشد.
2-اصطکاك مداوم 

آرنج و زانو نواحى اى هستند که بیشــتر درمعرض تماس با 
محیط و اصطکاك با البسه، مبل، فرش، میز و... قرار مى گیرند 
و این آسیب هاى مکرر ومداوم سبب افزایش ضخامت پوست 

در این نواحى و تیره شدن آنها مى  شود.
3-سر زانو نشستن و لم دادن روى آرنج 

فشــار و اصطکاك ناشــى از این حرکات، باعــث افزایش 
ضخامت و تیرگى زانو و آرنج مى  شود.

5- نور آفتاب
کســانى که تماس زیادى با نور آفتاب دارنــد و این نواحى 
در معرض آفتاب قرار گیرد، به دلیل تولید «مالنین» بیشــتر 

پوست ظاهرى تیره به خود مى گیرد.

6-خشکى پوست
خشکى باعث مى شود که پوست استعداد بیشترى براى تیره 
شدن داشته باشد. پوســت زانو و آرنج غدد سباسه (چربى) 
کمترى نسبت به سایر قسمت هاى بدن دارد، بنابراین بیشتر 

احتمال خشک شدن دارد.
7-بیمارى هاى تیره کننده پوست آرنج و زانو

از جمله سندروم آدیسون، ســندروم تخمدان پلى کیستیک 
(PCO) و تغییرات هورمونى که در حاملگى رخ مى دهد، دیگر 

علل تیرگى پوست این نواحى است.

چگونه مى توان سیاهى زانو و آرنج را رفع کرد؟
1-پیشگیرى از سایش

گفتیم که یکى از دالیل این تیرگى هاى زانو و آرنج سایش 
آنها به زمین یا میز یا... است که در نتیجه تجمع سلول هاى 
مرده پوست ایجاد مى شــود، بنابراین یکى از بهترین کارها، 
پیشگیرى از سایش است. مثًال کسانى که در برخاستن مشکل 
دارند باید هنگام برخاستن بالشتکى نرم زیر دست خود بگذارند 
یا اگر چهارزانو مى نشینند، بالشتکى نرم زیرشان بگذارند تا 

میزان سایش به حداقل برسد.
2-الیه بردارى با کیسه

 کیسه و لیف به نوعى الیه بردار فیزیکى هستند که سلول هاى 
سطحى و مرده پوست را برمى دارند. در واقع کیسه به گونه اى 
عملى که کرم  هاى «کراتولیتیکى» انجام مى دهد، شبیه سازى 
مى کند، یعنى با حذف پوسته ها و نازك کردن الیه شاخى، به 
بهبود وضعیت موجود کمک مى کند. البته باید این موضوع را 
درنظر گرفت که کیسه در عین از بین بردن پوسته ها، باعث 
خشکى پوست هم مى شود و آن را به افرادى که اگزما دارند، 

توصیه نمى کنیم. 

رفع تیرگى زانو و آرنج با چند پیشنهاد مؤثر

چپ یا راست؛ به کدام طرف باید خوابید؟

گیاهى بى نظیر براى درمان سرفه

متخصصان طب ســنتى بر این باور هستند که گیاه آویشــن خواص و فواید زیادى براى 
سالمتى و درمان بیمارى دارد. از جمله مهمترین آن در بیمارى هاى دستگاه تنفسى است 
و براى بى خوابى نیز مفید است. با ما همراه باشید تا شما را با این گیاه و فواید بى نظیرش 

آشنا کنیم.
نتایج پژوهش هاى متعدد نشان داده است که استفاده از گیاه آویشن براى مقابله با مشکالت 
و بیمارى هاى تنفسى مؤثر است. آویشن همچنین مى تواند در درمان اختالالت قاعدگى و 
تسکین دردهاى عادت ماهانه مؤثر باشد. آویشن عامل تصفیه کننده خوبى بوده و در درمان 

بى خوابى و امراض جهاز هاضمه مفید است.
 نتایج بررسى ها نشان داده است که شربت تهیه شده از عصاره آویشن و عصاره برگ گیاه 

پیچک تأثیر زیادى در تسکین سرفه دارد. 
محمدحسین صالحى سورمقى، استاد دانشــکده داروسازى درباره خواص دارویى آویشن 
گفت: آویشن گیاهى است علفى، با شاخه هاى زیاد و چوبى به ارتفاع تا 30 سانتیمتر، که در 
نواحى کوهستانى در بین تخته سنگ مى روید. وى اضافه کرد: مصرف آویشن داراى اثرات 
خلط آور و ضدسرفه  اســت و به همین دلیل محصوالت بسیارى، به ویژه به صورت شربت 
از آن تهیه شده است. وى ادامه داد: همچنین در برونشیت، سیاه سرفه و نزله ها مى توان از 

آن استفاده کرد. 
صالحى بیان کرد: همچنیــن در بعضى محصــوالت موضعى، به عنــوان ضدخارش، 
ضدمیکروب، مالشى قرمزکننده و محرك، محلول هاى حمام و محلول هاى غرغره براى 

کاهش تورم دهان و گلو استفاده مى شود. 
این استاد دانشکده داروسازى افزود: سقط کننده جنین، حساسیت زا، ضددرد، ضدحساسیت، 
ضدآلزایمر، ضدآرتریت، ضدمیکروب، ضدســلولیت، ضدباکترى، ضدسرطان، ضد ادم، 

ضدالتهاب، ضدتب و ضدعفونى کننده از مهمترین اثرات مصرف آویشن است.

درمان فورى کبــد چرب با روش هــاى طبیعى و 
استفاده از میوه ها مزایایى نسبت به مصرف داروها 

دارد که اصلى ترین آنها تقویت سیســتم ایمنى بدن 
و افزایش مقاومت در برابر بیمارى ها اســت. از آنجا که 

بیمارى کبدچرب از جمله بیمارى هاى خاموش و بى نشــانه 
است، پیشگیرى از ابتال به آن از جمله اولویت ها قرار مى گیرد، زیرا 

این بیمارى معموالً زمانى خود را نمایان مى کند که ذرات چربى بخش 
زیادى از ســلول هاى کبدى را با خود درگیر کرده اند. کبد چرب پس از 

درگیر کردن کبد با عالیمى مانند ضعف، خستگى و احساس سنگینى و فشار 
در ناحیه فوقانى و راست شکم بروز مى کند. در ادامه به معرفى چند میوه که براى 

پاکسازى و رفع مشکل کبد چرب بسیار مفید هستند، مى پردازیم.

درمان فورى کبد چرب
 با چند میوه

لیمو
لیمو یکى از بهترین و پرطرفدارترین میوه هاى فصل تابستان و زمستان 

اســت اما نوع ترش آن براى درمان کبد چرب بیشــتر مورد استفاده قرار 
مى گیرد. نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره لیموترش تازه وجود دارد، 

در آغاز روز مى تواند بهترین دارو براى پیشگیرى از ابتال به کبد چرب باشد.
 از آنجا که لیمو سرشار از ویتامین C اســت و به عنوان یک آنتى اکسیدان 
مى تواند نقش مؤثرى در هضم و جذب مواد مفید در بدن داشته باشد، قابلیت 

زیادى در پیشگیرى و درمان کبد چرب دارد.

توت ها
توت ها این میوه هاى خوشمزه که انواع مختلفى دارند، یکى از منابع غنى آنتى اکسیدان به شمار مى روند. 
این نوع میوه ها غنى از آنتى اکسیدان است و کبد را ترمیم مى کند. براى دفع چربى از سلول هاى کبد، از انواع 

توت ها استفاده کنید. چغندر نیز یک غذاى مفید دیگر براى پاکسازى و 
بهبود عملکرد کبد است؛ به دلیل اینکه سرشار از فالنویید گیاهى 

و بتا کاروتن اســت و باعث مى شــود که عملکرد کلى کبد 
تحریک شــود و بهبود یابد. به اضافه اینکه چغندر، تصفیه 

کننده طبیعى خون نیز است.

لبو و آب لبو
آب لبو یکى از راه هاى طبیعى درمان پوکى استخوان است. 
خوردن یک لیوان آب لبو در صبح و شــب در درمان فشار 
خون باال نیز مؤثر است. یکى از راه هاى درمان کبد چرب، 
نوشیدن آب لبو است. خوردن آب لبو از ابتال به فراموشى و 

آلزایمر در سنین باال جلوگیرى مى کند. 

 بروکلى
فیبر باالى موجود در بروکلى باعث بهبود گوارش مى شود. عالوه برآن، 

بروکلى حاوى ویتامین هاى محلول 
و چرب مانند ویتامین E است که یک 
آنتى اکســیدان مهم براى عملکرد کبد 

است. 

مى کند. براى دفع چربى از سلول هاى کبد، از انواع 
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چاى کهنه دم نخورید

آلودگى هوا 
موجب 

آسیب دیدگى قرنیه 
مى شود

تغییر رنگ دندان به دو عامل خارجى و داخلى بستگى 
دارد. عوامل خارجى که موجب زردى دندان مى شوند 
ناشى از رسوب مواد شیمیایى روى سطح دندان است 
اما عوامل داخلى علل دیگرى دارند. ممکن است فرد 
در دوران جنینى و کودکى با ماده اى به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم تماس داشته باشــد. مثًال مادر باردار 
داروى «تتراسایکلین» مصرف کرده باشد یا فرد به 
مدت طوالنى آب حاوى فلوراید زیاد مصرف کرده 
باشد. بنابراین براى درمان تغییر رنگ دندان حتماً باید 

علت آن پیدا شود. بعضى از افراد از روش هاى خانگى 
مانند استفاده از زغال، جوش شیرین و... براى سفید 
کردن دندان ها استفاده مى کنند. این روش ها از نظر 
علمى و بهداشتى توصیه نمى شود. همچنین ممکن 
است باعث سایش دندانى شوند. سایش دندان باعث 

حساسیت دندان مى شود. 

علل تغییر رنگ دندان  
یکى از علل مهم تغییر رنگ خارجى دندان استعمال 

سیگار است. افراد سیگارى دندان هاى زردى دارند. 
همچنین بعضى از بیماران به دلیل بیمارى، جراحى 
و... از دهانشویه «کلرهگزیدین» استفاده مى کنند. 
دهانشــویه تغییرات رنگى زیادى روى دندان ایجاد 
مى کند، حتى گاهى ممکن اســت دندان سیاه رنگ 
هم شود و استفاده از دهانشویه نباید به مدت طوالنى 

ادامه یابد. 
همینطور قطره آهنــى که براى کــودکان تجویز 
مى شود هم ممکن است ســطح دندان را سیاه کند. 

به همین دلیل همیشــه به مادران توصیه مى شود 
قطره آهن را طورى داخــل دهان کودك بریزند که 
با دندان هاى کــودك تماس پیدا نکنــد. دادن آب 
به کودك و تمیز کردن ســطح دندان با پارچه نرم 
و تمیز مى تواند از سیاه شــدن دندان ها جلوگیرى 
کند اما در صورتــى که دندان هاى کودك ســیاه 
شود، دندان پزشک مى تواند با استفاده از برس هاى 
مخصوصــى تغییــر رنــگ ایجادشــده را از بین

 ببرد.

درمان تغییر رنگ دندان
بدیهى است که علل داخلى تغییر رنگ دندان درمان 
طوالنى ترى هم دارد. بهترین راه براى سفید کردن 
دندان ها در این مواقع «بلیچینگ» اســت. این کار 
حتماً باید تحت نظارت دندانپزشک باشد. دندانپزشک 
ماده اى به نام «اکسیژن آزاد» را به دندان بیمار مى زند. 
ماده وارد ساختار دندان مى شود، مواد آلى موجود در 
دندان را اکســید مى کند و باعث ســفید شدن آنها 

مى شود.

چرا دندان ها زرد مى شوند؟
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شــهادت مى دهــم کــه خداونــدى جــز ا...، خــداى یکتــا نیســت. یگانه اســت و 
بى هیچ شــریکى. شــهادت مى دهم، شــهادتى که خلوصش از بوته آزمایش نیکو 
برآمده باشد و اعتقاد به آن با صفاى نیت همراه بَود. بدان چنگ مى زنم همواره تا 
آنگاه که ما را زنده مى دارد و مى اندوزیم آن را براى روزهاى هولناکى که در 
پیش داریم. چنین شهادتى نشان عزم جزم ما در ایمان است و سرلوحه نیکوکارى 

موال على (ع)و خشنودى خداوند است و سبب دور ساختن شیطان.

آگهى مزایده نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت مدیره 
در راستاى بهبود و توســعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو 
دستگاه مینى بوس خود را از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره 
دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا 
پایان وقت ادارى روز مورخه 97/09/26 جهت دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در 
رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. (کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 

www.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023- 031 سایت اینترنتى
سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان

آگهى مناقصه(نوبت دوم) چاپ اول

شهردارى سمیرم در نظر دارد بر اساس موافقتنامه شماره 307562 مورخ 

97/06/18 طرح بهبود عبور و مرور شهرى شماره 614 ص 1502004 عملیات 

جدول گذارى، پیاده روسازى، آسفالت گرم را از طریق مناقصه به پیمانکاران 

واجدالشرایط واگذار نماید. از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ نشر 

این آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/09/24 جهت اخذ اسناد 

و مدارك به واحد مالى (ذیحسابى) شهردارى مراجعه نمایند.

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)
 مرحله اول

چاپ دوم

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/389 مورخ 97/09/01 شوراى اسالمى 
شهر مجلسى، یک دستگاه مینى لودر را با قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 1/300/000/000 ریال 
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت هفت 
روز کارى از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مزایده به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى 

مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 65/000/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ کارشناسى 
تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0110309651009 شهردارى نزد بانک ملى 

ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 www.Majlesicity.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلســى به نشانى
مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 (امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.
نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

سید امین اله موسوى- شهردار مجلسى

مالکیت خودرو مدلنوع سیستمردیف
قیمت کارشناسى (به ریال)بیمه نامهبر اساس سند

مینى لودر1
LG 31213941/300/000/000یکسالدارد

آگهى مزایده زمین 
شماره4488-97مورخه97/9/15

چاپ اول

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد یک 
قطعه از پالکهاى مسکونى ، تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات مزایده 
عمومى به فروش برساند .لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشراولین آگهى 

جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737
احسان کوزه گرآرانى-شهردار مشکات


