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از چه باید نوشــت در روزگارى که دیگر امید هم به 
رؤیا تبدیل شده است؟ فردا را نمى دانیم چه مى شود 
ولى امروز را خوب مى دانیم. فشار اقتصادى بر شانه 
مطبوعات سنگ شده و تقریبًا گوش هیچکس هم 
بدهکار ماجرا نیست. نسخه شان فقط یک چیز است: 

مجازى شوید!
ولى آیا حیف از دنیاى واقعى نیســت؟ حیف از آن 
نیســت که ببینــى جماعتى دور تا دور کیوســک 
مطبوعاتى ایســتاده اند و تیترها را مى خوانند و بعد 
یکى شان پیدا مى شود که دست از دل خود بردارد و 
با یک برگ اسکناس، نسخه اى از روزنامه را برداشته 
و به بغل بزند تا در اتوبوس یــا اتاق انتظار دکتر، در 
گوشه پارك یا صف سینما، آن را ورق بزند و در بوى 

خوش کاغذ غوطه ور شود؟!
به راستى این قشنگ تر است یا اینکه مردم شهر ما 
از کیوســک هاى رنگ و رو رفته خیابان ها، پاکتى 
سیگار بخرند یا به کنج قهوه خانه ها پناه برده و چنان 
در گوشى موبایل خود محو شوند که گویى زمین و 

زمان از حرکت افتاده است؟
قدر مســلم آنکه تقدیر ایام هر چقدر هم که تغییر 
کرده باشد، باز هم حالت اول بهتر است. نوستالژیک 
است و واقعى است. وجود دارد، حداقل در بوى کاغذ 
نم دیده آن. همان کاغذى که دیگر قیمتش از دالر 
لحظه اى تر و از طال نقدتر شده است. همان کاغذى 
که دیگر کمتر چاپخانه اى حاضر اســت با قسط و 

چک، بر آن رنگ بپاشد.
ولى چه مى توان کــرد؟ تا توانســته ایم الغرش 
کرده ایم. از ابواب جمعى اش کاسته ایم و تیراژش 
را به حداقل رسانده ایم و دیگر براى تداوم حیات آن 

کار نکرده اى باقى نگذاشته ایم!
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ما کًال آدم هاى متناقضى هستیم. مثًال مدت هاست 
مى گویند معــدل مطالعه در جامعه پایین اســت و 
مردم کتابخوان نیســتند اما از آن طرف استقبال از 
نمایشگاه امسال کتاب اصفهان به طور چشمگیرى 
باال بود آنقدر که خیلى ها دنبــال این بودند تا از هر 
راهى شده به بن هاى تخفیف برســند و چند جلد 
بیشــتر کتاب بخرند. یعنى در واقع هر چه کار و بار 
کتابفروشــى ها بى رونق اســت و کســى کتاب

نمى خرد (چنانکه مى گویند) اما اوضاع نمایشــگاه 
کتاب پررونق است!  

از طرف دیگر با اینکه اینقدر «کتابخوان نمایشــگاهى» 
داریــم(!) امــا بــه همــان نســبت روزنامــه خــوان
 نداریــم. یعنــى نتیجه اینکــه اگر کســى اهل 
مطالعه اســت و کتاب مى خواند، سراغ مطبوعات
نمى رود جورى که سر کیوســک هاى مطبوعاتى 
یا چندان شلوغ نیســت یا اگر هم کسى در حوالى 
آنها پرســه مى زند، شــاید به هوس خرید کیک و 
نوشــابه یا چیپس و پفک گذارش بــه آن طرف ها 
افتاده. البد مى گویید خب اگر نمایشگاه مطبوعاتى 
هم مثل نمایشــگاه کتاب در کار بود، حتمًا پررونق 
مى شد و عاشقان مجله و روزنامه از در و دیوارش باال 
مى رفتند اما واقعیتش را بخواهید اصًال اینجور نیست. 
ســال ها پیش که در این شهر نمایشگاه مطبوعات 
ب رپا مى شــد، تقریبًا تمام کســانى که راهروهاى 
نمایشگاه را از بامدادان تا شامگاهان گز مى کردند، 
نه از مردم کوچه و بازار که از اهالى خود مطبوعات 
بودند جورى که غرفه ها پر مى شد از همین اصحاب 
کاغذ و قلم که به دید و بازدیدهاى روزانه از نشریات 
یکدیگر مشغول مى شــدند و اغلب اوقاتشان را به 

خنده و شوخى هاى سرخوشانه مى گذراندند. 
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مرسى که هستیم و 
هستید

معدل ما آدم هاى 
به شدت متناقض!
    ایرج ناظمى    مهران موسوى خوانسارى

روزنامه خبرى تحلیلى استان اصفهان

خداوند زیباست و زیبایى ها را دوست دارد
شهردارى طالخونچه در نظر دارد جهت فضاآرایى و بهبود سیماى شهرى از هنرمندان و صاحبان ایده و ابتکار دعوت به همکارى نماید.

این فضاسازى شامل بهبود فضا و رفع نازیبایى ها مى باشد. طرحها پس از تایید کمیته زیباسازى طى قراردادى توسط ارائه دهنده طرح اجرا 
خواهد شد.

این فراخوان مشخصاً شامل المان ها و آذین ها و آرایه هاى قابل پیوست بر سازه هاى شهرى یا عناصر و نگاره هایى است که بتواند نازیبایى هاى 
شهرى را به زیبایى تبدیل کند.

شاخصه هاى اصلى:
- استفاده بهینه از فضاها و سازه هاى شهرى موجود و زیباسازى آن

- تناسب با محورهاى موضوعى فراخوان و پرهیز از شخصیت پردازى و فضاسازى برگرفته از فرهنگ بیگانه
- برخوردارى از حس شکوفایى، طراوت و تنوع رنگى
- داراى قابلیت تکثیر و اجراى ترجیحاً ارزان و ساده

- پرهیز از ایده هاى تکرارى
متریال و قالب هاى اجرا:

استفاده از انواع نخ، پارچه، طناب، پالستیک، کاغذ، برچسب، طلق، شیشه، چوب، ســنگ، فلز، سفال، کاشى و سرامیک، موزاییک و آجر، 
کامپوزیت ها، پلیمرها، مواد بازیافتى و دورریختنى و هر نوع متریال دیگر که به شیوه هاى مختلف مانند برش، دوخت، بافت، چسباندن، پانچ، 
رنگ آمیزى، گره زنى، چاپ و... آماد شده و مى تواند به شیوه هایى همچون آویز، کالژ، قاب، چیدمان، نقش برجسته و... بر سازه ها و سطوح شهرى 

آویخته یا نصب شود.
سازه ها و محیط هاى شهرى موردنظر:

پارك ها، دیوارها، پیاده روها، پل هاى پیاده رو و سواره رو، پله ها، تورهاى فلزى (فنس ها)، نرده ها، زیرگذر پل ها، ستون ها و آویزهاى عمودى مرتبط، 
ایستگاه هاى اتوبوس، دیواره مسیل ها، میله هاى پرچم، دیواره کارگاه هاى شهرى، ساختمان هاى شاخص شهر و سایر سازه ها و محیط هاى در 

اختیار شهردارى، به عالوه نازیبایى هاى محیط شهرى.
محورهاى موضوعى: 

1. نمادهاى اسالمى ایرانى (سرو، الله و شقایق، پرچم و...) مناظر طبیعى، فرم ها و رنگ هاى معمارى سنتى، فرش ایرانى، البسه سنتى، صنایع 
دستى و...

2. نمادهاى دوره هاى تاریخى شهر طالخونچه
3. مشاغل سنتى و مولد، دستاوردهاى علمى و فناورى ایران، نمادهاى خودکفایى علمى، کشاورزى، اقتصادى و...

4. مباحث آموزش عمومى و اجتماعى
شرایط و مقررات ارسال طرح ها:

1. طرح هاى ارسالى باید در چارچوب «شاخصه هاى اصلى» مطرح شده در فراخوان، متناسب با «محورها»، «شیوه اجرایى» و «سازه هاى شهرى» 
و داراى زیبایى و سادگى و تناسب با معابر و فضاهاى پرتکرار یا مهم شهرى باشد. همچنین طرح ها باید بر اساس تصاویر واقعى از فضاى شهرى 

(مناظر، معابر و میادین پرتردد شهرى و محلى) جانمایى شده باشند.
2. در تعداد طرح هاى ارسالى از سوى هر یک از هنرمندان محدودیتى وجود ندارد.

3. عالقه مندان مى توانند طرح خود را در قالب تصویر و یا ماکت ارائه کنند. ماکت یا تصویر طرح باید در تاریخ مقرر به واحد زیباسازى شهردارى 
طالخونچه تحویل شود یا تصویر طرح به آدرس ایمیل shahre.qaleha@gmail.com با عنوان فراخوان 97 ارسال گردد. تصویر اثر باید 
پوسترى شامل سه عکس از زوایاى مختلف ماکت یا نماى سه بعدى طرح باشد، به نحوى که تمام ابعاد و زوایاى اثر، رنگ و بافت آن قابل مشاهده 
باشد. هر پوستر باید در ابعاد 50 در 70 سانتى متر (افقى) با کیفیت Dpi 300، در فرمت jpg و به صورت RGB تهیه شده و در صورت تحویل 
حضورى پس از پرینت، ترجیحاً روى فوم بورد تحویل شود. استفاده از بافت شهرى در تصویر و شبیه سازى جانمایى فرضى اثر در مبلمان شهرى 

توصیه مى شود.
4. شرکت کنندگان در هنگام تحویل یا ارسال طرح ها مشخصات خود را اعالم و ثبت مى نمایند. بنابراین باید از درج نام پدیدآورنده بر روى تصویر 

یا ماکت طرح خوددارى شود.
5. ضرورى است از ارسال آثار تقلیدى و کپى پرهیز شود. در صورتى که شهردارى، کپى  بودن یک اثر را احراز کند، حق دارد حتى پس از انتخاب 

اثر، آن را از دور انتخاب یا تولید حذف کند. 
6. شهردارى طالخونچه در تایید یا رد طرح ها براى تولید و اکران صاحب اختیار است. در صورت گزینش طرح در مرحله نهایى، مسئولیت اجراى 

آن با ارائه دهنده خواهد بود.
عالقه مندان حداکثر تا تاریخ 97/09/30 فرصت دارند ایده ها و آثار خود را به آدرس هاى یاد شده تحویل یا ارسال نمایند.

آدرس: طالخونچه، بلوار امام خمینى(ره)، شهردارى طالخونچه، واحد زیباسازى
تلفن تماس: 03153523311- 03152534311- 09204237415

پاسخگویى صرفاً در ساعات ادارى انجام مى پذیرد.

آگهى فراخوان

شهردارى طالخونچه

شهردارى ابریشــم به موجب بودجه مصوب عمرانى در نظر دارد ادامه عملیات 
ساختمان سالن چند منظوره شــهردارى واقع در محله یزدآباد را با اعتبار بالغ بر 
10/000/000/000 ریال از طریق آگهى مناقصه بر اساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات 
سال 1397 اقدام نماید لذا متقاضیان جهت کســب اطالع بیشتر و اخذ آگهى و 
مدارك مناقصه مى توانند از تاریخ این آگهى تا روز پنجشــنبه مورخ 97/09/29 
همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست شهردارى واقع در شهر 

ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001 

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشا ر آگهى به 
عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

آگهى مناقصه نوبت سوم

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ اول
م داری  ا

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/237/ش مورخ 1397/09/07 شوراى محترم اسالمى 
شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد نس بت به اجاره پارکینگ ماشین آالت 
 CNG ســنگین واقع در چرمهین- مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظــم(ص) جنب پمپ گاز
(به مساحت 14200 مترمربع) به صورت استیجارى از طریق مزایده و بر اساس قیمت پایه کارشناسى 
(کارشناس رسمى دادگسترى) ماهیانه به مبلغ 17/500/000 ریال (هفده میلیون و پانصد هزار ریال) 
به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهى انعقاد قرارداد نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز شنبه مورخ 97/09/24 به واحد امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اســناد شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/09/25 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى 
به عهده برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت 

شهردارى چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

ثابت راسخ- شهردار چرمهین

چاپ اول
نداری   
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محمد زرویى بــرادر مرحوم ابوالفضــل زرویى نصرآباد، 
طنزپرداز مشهور ایران درباره چگونگى درگذشت او گفت:  
عصر روز شنبه که به خانه مراجعه کردم و پس از چند بار 
صدا کردن پاســخى دریافت نکردم، وارد خانه شدم که 
ناگهان پیکر بى جان برادرم را پشت میزش دیدم. با مشاهده 
این صحنه فورى با دکتر تماس گرفتیم که متوجه شدیم 

متأسفانه ابوالفضل بر اثر عارضه قلبى درگذشته است.
 ابوالفضل زرویى نصرآباد در 15 اردیبهشــت 1348 در 
تهران به دنیا آمد. در تابســتان 1371 کیومرث صابرى 
فومنى (گل آقا) در پاسخ به سئوال مصاحبه کننده روزنامه 
«ابرار» که مى پرسید: «چشم امیدتان در طنز نویسى امروز 

به کیست؟» مى گوید: «...قلمى که عبید و دهخدا در دست 
داشتند، االن بى صاحب نیست. طنز دارد جان مى گیرد. 
یکى از مشهورترین طنزنویسان امروز ماـ  مالنصرالدینـ  
(ابوالفضل زرویى نصرآباد) فقط 23 سال دارد! چراغ ها دارند 

روشن مى شوند. شهر چراغانى خواهد شد...»
ســعید بیابانکى از شاعران طنزپرداز کشــورمان درباره 
موحوم ابوالفضل زرویى نصرآبــاد اظهار کرد: ابوالفضل 
زرویى در حدود 18 سالگى به شهرت رسید، همان زمان 
با مجله طنز «گل آقا» هم همــکارى مى کرد. به گفته 
بیابانکى، «او قلم جادویــى، ویژه و طالیى خاص خود را 

داشت» .

رئیس اداره سرمایه انسانى ســربازى ستادکل نیروهاى 
مسلح درباره مدت مرخصى سربازان در طول سال گفت: بر 
اساس قانون، مدت مرخصى براى سربازان مجرد سالى 12 

روز و براى سربازان متأهل سالى یک ماه است.
سردار موسى کمالى با بیان اینکه به ازاى هر صدکیلومتر 
فاصله تا محل خدمت نیز یک روز به مرخصى اضافه خواهد 
شد، گفت: همچنین ســربازانى که در مناطق بد آب و هوا 
خدمت مى کنند به مدت مرخصیشان اضافه مى شود. وى با 
تأکید بر اینکه سربازان باید از مدت مرخصى خود در سربازى 
استفاده کنند، اظهارکرد: مرخصى حق تمامى سربازان است 
و فرماندهان حق ندارند که مانع از استفاده سربازان از حق 

مرخصى خود شوند و البته در مورد استفاده از آن و روزهاى 
مرخصى باید هماهنگى هاى الزم انجام شود.

سردارکمالى درباره اینکه آیا مى توان مرخصى هاى معوق 
را هنگام تسویه از کل مدت سربازى کم کرد، گفت: تنها 
20 درصد از مرخصى هاى معوق بــراى آخر دوره ذخیره 
مى شــود، بنابراین بهتر است ســربازان از مرخصى خود 
استفاده کنند.  رئیس اداره سرمایه انسانى سربازى ستادکل 
نیروهاى مسلح با بیان اینکه روزهاى تعطیل جزو مرخصى 
محسوب نمى شود، گفت: افرادى که اقوام درجه یکشان 
را در حین خدمت از دســت بدهند، ده روز مرخصى اضافه 

دریافت خواهند کرد.

یکى دیگر از
 یاران «گل آقا» هم رفت

مدت مرخصى سربازان 
تشریح شد

رواج بدحجابى در شهر قم
در نشست   روزنامه جمهورى اسالمى |
«شوراى امر به معروف و نهى از منکر استان قم» بر این 
نکته تأکید شد که نابسامانى ها در زمینه حجاب و عفاف 
روزافزون است. این مسئله نشــان دهنده وجود برنامه 
خاصى براى ضربه زدن به فرهنگ دینى حاکم بر کشور 
است. همچنین اعالم شد «وضعیت حجاب در شهر قم 
با وجود حوزه هاى علمیه و مراکز امر به معروف مطلوب 
نیست. باید حریمى براى آستان هاى مقدس و شهرهاى 
مذهبى ایران در نظر گرفته شود تا شأن آستان و شهرهاى 

مذهبى حفظ شود.»

پسر حداد هم  به شبکه  3 
پیوست

پس از علــى فروغى فرزند    کافه سینما|
باجناق حداد عادل، پسر حداد عادل هم به  شبکه  3 آمد. 
اولین جلسه شوراى اندیشه ورزى شبکه 3 با حضور اعضاى 
جدید و با موضوع تحول کیفى این شبکه با ریاست على 
فروغى مدیر شبکه 3 برگزار شد. در جلسه شوراى اندیشه 
ورزى شبکه 3 على اصغر پورمحمدى، جعفر عبدالملکى 
قائم مقام شــبکه 3، فریدالدین حداد عادل، سید احمد 

عبودتیان، شهاب اسفندیارى و میثم نیلى حضور داشتند.

الریجانى استیضاح نمى شود
  تسنیم| غالمرضا کاتب، رئیس کمیســیون 
تدوین آیین نامه داخلى مجلس در حاشیه جلسه علنى دیروز 
(یک شنبه 11 آذر) پارلمان در جمع خبرنگاران درباره طرح 
استیضاح الریجانى، رئیس مجلس گفت: تعدادى از نمایندگان 
که استیضاح رئیس مجلس را امضا کرده بودند، هفته گذشته 
امضاى خود را پس گرفتند لذا این طرح از حد نصاب افتاد و در 
حال حاضر موضوع سلب صالحیت رئیس مجلس از دستور 

کار کمیسیون آیین نامه داخلى مجلس خارج شده است.

نایابى کپسول در مرزها
در روز هایــى که شــهروندان مناطق    تابناك|
مرکزى کشور به واســطه افزایش بى رویه قیمت کاال و 
خدمات گالیه هاى بحقى را در رابطه با کیفیت عملکرد 
دستگاه هاى مسئول و اجرایى مطرح مى کنند، صد ها هزار 
شهروند ساکن در مناطق مرزى از نایاب شدن بسیارى از 
نیاز هاى حیاتى خود گالیه مندند مثل ده ها هزار شهروند 
ساکن در شهرستان هاى خاش و میرجاوه که این روز ها 
حتى از نعمت گاز مایع نیز بى بهره اند و براى تهیه بنزین 
باید ساعت ها در صف انتظار بایستند. نایاب شدن کاال و 
خدمات در این مناطق محدود به چند مورد خاص نیست 
اما گاز مایع به عنوان یکى از اصلى ترین نیاز هاى مردمى 

در شهرستان هاى میرجاوه و خاش اکنون نایاب است.

آنتونوف نه، سوخو شاید
  عصر ایران| دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى 
اعالم کرد که در حال حاضر هیچ بحث و مذاکره اى میان 
ایرالین هاى ایرانى و شرکت هواپیماساز آنتونوف اوکراین 
براى خرید هواپیماى جدید وجود ندارد. مقصود اسعدى 
سامانى درباره آخرین وضعیت خرید هواپیما سوخو 100 
روسیه نیز گفت: این شرکت براى فروش هواپیماهاى خود 
به ایران مذاکراتى داشت اما با سد دریافت مجوز از وزارت 
خزانه دارى آمریکا روبه رو شد. از این رو فعالً  تالش هاى 

سوخو براى دور زدن این تحریم ها ادامه دارد.

پلیس هاى اسکى سوار 
در پیست ها

 چمدان| همانطور که از نام پلیس کوهســتان 
پیداســت، مأموران این پلیس در کوهســتان ها مستقر 
شدند و نسبت به تأمین نظم و امنیت شهروندان و برخورد 
با مجرمان و مزاحمان اقدام مى کننــد. برخى مأموران 
پلیس کوهستان هم در محل هایى که امکان استفاده از 
اسکى وجود داشته باشد مانند پیست هاى اسکى حضور 
خواهند داشت و نسبت به تأمین نظم و امنیت شهروندان و 
گردشگران در آن محل اقدام خواهند کرد. در حال حاضر 
زیرساخت ها براى مأموران پلیس کوهستان فراهم شده 
اســت و به زودى حضور پلیس در نقاطى که خأل وجود 

داشته باشد نیز افزایش خواهد یافت.

خبرخوان
خرید خانه نصف شد

 روزنامه دنیاى اقتصاد| تعداد خانه هاى 
خریــد و فروش شــده در مراکز اســتان ها (بدون 
احتســاب تهران) در فاصله ابتداى ســال جارى تا 
پایان آبان، 55 درصد افت کرده است. آبان امسال در 
کل کشور حدود 20 هزار فقره قرارداد فروش خانه 
در ســامانه رهگیرى معامالت ملک به ثبت رسیده 
که حدود 6000 فقره از آن مربوط به شــهر تهران، 
حدود 7500 فقره قرارداد براى سایر مراکز استان ها 
و مابقى نیز مربوط به بقیه شهرهاى کشور بوده است. 

فرونشست تهران
 بین المللى شد

مجله علمى «نیچر» در گزارشــى   انتخاب|
اعالم کــرده که بخش هایى از تهران ســاالنه 25 
سانتیمتر نشست مى کند که یکى از باالترین رقم ها 
در جهان اســت. نیچر مى گوید که این تحقیق بر 
اســاس ارزیابى تصاویر ماهواره اى بین سال هاى 
2003 تا 2017 صورت گرفته و این مشکل در حال 
گسترش به فرودگاه بین المللى «امام خمینى»(ره) 

است.

انتقاد از آموزش 
مسائل جنسى

روزنامــه «کیهان» دربــاره یکى    تابناك |
از برنامه هاى شبکه ســالمت نوشت: شخصى که 
على رغم سوابق سوء و سخنان خالف و نسنجیده 
در فضاى عمومى به عنوان کارشــناس در برخى از 
برنامه هاى شبکه سالمت سیما حضور مى یابد، در 
قالب آموزش مسائل جنســى به پرده درى و ترویج 
روابط نامشروع مى پردازد. ازجمله اینکه به صراحت، 
دوســتى بین دو جنس مخالف را امرى مطلوب و 

بى اشکال معرفى مى کند!

افزایش قابل توجه بارش ها
  تسنیم| ارتفاع کل ریــزش هاى جوى از 
اول مهر تا 9 آذر سال آبى 98-97 (69 روز ابتدایى 
سال آبى جارى) بالغ بر 76/2 میلیمتر است. این مقدار 
بارندگى نسبت به میانگین دوره هاى مشابه 50 ساله 
114 درصد افزایش و نســبت به دوره مشابه سال 
آبى گذشته (24/1 میلیمتر) 216/2 درصد افزایش 
نشــان مى دهد. همچنین حجم بارش هاى کشور 
از اول مهر تا 9 آذر به 125 میلیــارد و 580 میلیون 

مترمکعب رسید.

سانسور عجیب و غریب
  روزنامه هفت صبح | روز جمعه ساعت 
یک بامداد فیلم کالســیک «ترور» به کارگردانى 
«هانرى ورنوى» از شــبکه نمایش پخش شد. این 
فیلم اثر مهمى اســت منتها نســخه اى که شبکه 
نمایش از این فیلم روى آنتن برد فقط 66 دقیقه بود. 
این فیلم 120 دقیقه است و شبکه نمایش عمًال 54 

دقیقه آن را حذف کرد!

ما پسته ایران را 
مى خواهیم!

  ایلنا | نماینده کشور نپال با اشاره به نیاز نپال 
به آجیل و خشکبار تصریح کرد: ما نیازمند تجارت با 
ایران در زمینه آجیل هســتیم و مردم نپال مصرف 
باالیى در این زمینه دارند. «نیــم» افزود: ما قصد 
واردات آجیل از ایران را داریم مخصوصاً در محصولى 
مانند پســته که کیفیت باالیى در این کشور دارد و 

محصول صادراتى ایران محسوب مى شود.

مسدود نمى شوند اما...
دبیر شوراى عالى فضاى مجازى در    فارس|
پاسخ به این سئو ال که هاتگرام و تلگرام طالیى بعد 
از اتمام مهلت جدا شدن از تلگرام در پایان آذر فیلتر 
مى شوند، گفت: مسدود نمى شوند بلکه باید بتوانند 

مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.

...  ادامه از صفحه اول
اگر در سایر نقاط کشور، هنوز بارقه امیدى وجود دارد و از 
تنور مسئولین آن، کاسه آبى گرم مى شود، در این زمینه 
هم در تحریم و تحدید هســتیم. آقایان استاندار از پى 
هم مى آیند و مى روند و خود را چنان در آب و هوا غرق 

کرده اند که گویى مسئولیتى به جز این دو ندارند.
شهردار هم که از سیاست انباشته شده و ظاهراً یاد گرفته 

که تنها روزنامه خودش را ببیند والغیر! 
مدیر کل ارشاد هم...، بگذریم! هنوز نمى دانیم که او در 
فضاى فرهنگ و رسانه استان وجود خارجى دارد یا خیر؟ 
در چنین شرایطى همین که هنوز هستیم، جاى شکرش 
باقى است. باید از خود متشکر باشیم که همچنان چیزى 
براى ثبت در تاریخ مطبوعات استان داریم. هنوز چیزهایى 
را نشــر مى دهیم تا در فرداى مملکت، یک نفر در کنج 
کتابخانه اى بنشیند و آن را ورق زده و تحقیق خود از این 

روزها را مستندسازى کند.
هستیم و مى مانیم تا آن حد که بتوانیم و بشود و بگذارند. 
ولو آنکه اثبات وجودمان در حد یک یادداشت سالیانه و در 
سالگرد تولد روزنامه باشد و این مناسبت را به خودمان و 
به آنان که هنوز با ما هستند و آنان که براى ما هستند و 
آنان که به  خاطر ما هستند و آنان که دعاگوى ما هستند، 

تبریک بگوییم. 
لطف همگى مســتدام و همت عالى تان متعالى باشــد 

ان شاءا...!

... ادامه از صفحه اول
این وســط بعضى وقت ها هم مســئولى از فالن اداره 
و ســازمان با خدم و حشم ســرى به نمایشگاه سوت و 
کور مطبوعات مى زد و در مقابل دوربین ها عکسى به 
یادگار مى گرفت و مى رفت تا سال آینده که دوباره در 
کنار اصحاب مطبوعات با همان عکس تجدید خاطره 

کند!    
حاال اوضاع این نمایشــگاه را (که البته خوشــبختانه 

چند وقتى است دیگر برگزار نمى شــود) مقایسه کنید 
با نمایشگاه کتاب. پس نتیجه مى گیریم کتابخوان ها 
چندان میانه مناســبى با مطالعه مطبوعات ندارند و یا 
اگر هم دارند، سر سازگارى با نشــریاتى که این روزها
 منتشــر مى شــود ندارنــد. یعنــى دنبــال متاعى 
مى گردند که در ال به الى صفحات نشریاتى که روى 
کیوسک ها خودنمایى مى کنند پیدا نمى شود. اما از آن 
طرف هم گفتیم (و البــد دیگر مى دانیــد) که آمارها 

نشــان مى دهد معدل مطالعه مردم کًال پایین اســت 
و ســندش هم آنطور که آمارهاى رســمى مى گوید،

 تیراژ به شدت پایین کتاب و شمارگان ناچیز مطبوعات 
است. 

خالصه اینکه با چنین اوضاع و احوالى روبه رو هستیم: 
معدل مطالعه در جامعه پایین اســت (که یعنى کســى 
کتاب و مطبوعات نمى خواند)، نمایشــگاه کتاب جاى 
سوزن انداختن ندارد (که یعنى معدل مطالعه در جامعه 

پایین نیســت)، سر مطبوعات حســابى بى کاله است 
(که یعنى معدل مطالعه در جامعه پایین اســت) و بازار 
چیپس و کیــک که در کیوســک هــاى مطبوعاتى 
فروخته مى شود حسابى سکه است (که یعنى مردم به 
کیوســک ها ســر مى زنند اما نه براى خرید روزنامه و 

مجله)! 
تناقض عجیبى است. کسى هم توضیح درستى در این 

باره نمى دهد. سرگیجه آور است؛ نه؟!

«هاشــم» مرد جوان 21 ســاله اى اســت که در یکى 
از خیابان هــاى اطراف چهــارراه ولیعصــر در تهران 
آگهى فروش کبد زده اســت. مى گوید کارگاه کوچکى
داشته و حاال ورشکست شده است. طلبکاران از او و پدر و 
مادرش چک دارند و مجبور به فروش کبد است. سامان 
نیک اقبالیان، جراح پیوند کبد و لوزالمعده، مى گوید این 
کار غیرممکن اســت و در ایران پیوند کبد از فرد زنده 
انجام نمى شود وممکن اســت افراد قصد سوءاستفاده 

داشته باشند.
آگهى هاى فروش کبد چند وقتى است در کنار آگهى هاى 
فروش کلیه در ســطح شهر دیده مى شــود؛ هاشم به 
«انصاف نیــوز» مى گوید: «اگر کبدم را بفروشــم طى 
یکســال مى میرم اما بخاطر بدهى مجبورم این کار را 

بکنم. طلبکاران از من و پدر و مادرم شکایت کرده اند و 
اگر بدهى آنها را ندهم همه  ما به زندان مى رویم. عالوه 

بر کبد، کلیه ام را هم مى فروشم.»
هاشــم در مورد قیمت فــروش کبد مى گویــد: «کبد 
را مى توانم تــا 400 میلیون تومان هم بفروشــم، البته 
کلیه ارزان تر اســت اما با فروش هردوى آنها مى توانم 

مشکالتم را حل کنم.»
ســامان نیک اقبالیان، جراح و فلوشــیپ پیوند کبد در 
مورد امکان پیوند کبد مى گوید: «از نظر علمى امکان 
پیوند کبد از فــرد زنده وجــود دارد امــا در ایران این 
امکان نیست. اگر چنین اتفاقى هم بیافتد فقط از پدر و
 مادر بــه کــودکان و تحت شــرایط خــاص انجام 

مى شود.»

او بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــران امکانــات الزم 
وجود دارد اما از نظر قانونــى و اخالقى نمى توان پیوند 
کبد از فرد زنــده انجام داد، در مورد امــکان انجام این 
عمل بــه صورت غیرقانونــى در خارج از بیمارســتان 
مى گوید: «چنین چیزى امکان ندارد، چرا که کار بسیار 
پیچیــده اى اســت و نیــاز به یــک تیم حــدود صد 
نفــره دارد. حتمــًا بایــد شــش پزشــک جــراح 
حضور داشته باشند. در کدام پستو مى توان چنین کارى 

کرد؟»
نیک اقبالیان در مورد آگهى هاى فروش کبد گفت: «شما 
حتى مى توانید آگهى فروش قلب و چشم را هم ببینید. 
درحالى که همه مى دانیم امکان چنین پیوندهایى وجود 

ندارد.»  

بعد از ظهر شنبه روایتى از  پروانه سلحشورى، نماینده 
اصالح طلب مجلس شوراى اســالمى درباره حجاب 
اجبارى، مسئله چادر، ازدواج ســفید و بازنگرى قوانین 
مربوط بــه حجاب کــه در همایش «پوشــش بانوان 
ایرانى پس از انقالب» در دانشــکده ادبیات دانشــگاه 
شــهید بهشــتى در برخى از خبرگزارى هــا و فضاى 
مجــازى بــه اشــتراك گذاشــته شــد. پایــگاه

 اطالع رسانى باشــگاه «خبرنگاران جوان» وابسته به 
صدا وســیما اظهارات ایــن نماینده فراکســیون امید 
مجلــس را «بــه دور از منطق و جنجالــى» توصیف 
کرد اما خبرگــزارى هاى اصالح طلــب آن را به طور 
کامل پوشــش دادند. برخى از اظهــارات این نماینده 
همیشــه جنجالى مجلس را به نقــل از «عصر ایران» 

بخوانید:

 آیا مــا پــس از 40 ســال از انقالب توانســته ایم 
دختران و زنانمــان را باورمند به حجــاب کنیم؟ قطعًا 
نهادهاى سیاســتگذار و مجرى اشــتباهاتى داشته اند 
که نه تنها نتوانســته ایم حجاب را براى اقشــار جامعه
 نهادینه کنیم بلکــه گاهى آموزه هاى مــا اثر عکس 

داشته است.
 الزامًا پوشــیدن چادر به معناى حجاب کامل نیست. 
گاهى برخى با همین پوشــش چنان آرایشــى دارند 
که خود حجــاب را زیر ســئوال مى برد. بایــد بگویم 
ما نه تنها باعث اعتقاد جوانانمان به حجاب نشــده ایم 
بلکه باعــث گریزان شــدن آنها از خیلــى از آموزه ها 

شدیم.
 من ده سال در هند زندگى کردم. در آنجا چادر و مقنعه 
چانه دار به ســر مى کردم، اما به نظرم واقعًا نیاز اســت 
نگرش جدیدى را حاکم کنیم. این نحوه پوشش براى 
خود من آسیب زا بود. همین که من گردنم را عمل کردم 
و دستم سال هاست درد مى کند ثمره سال ها پوشیدن 
چادر بود. ما باید نوع حجابى را تعریف کنیم که در ابتدا 

آسیب زننده نباشد.
 سئ وال این است آیا براى کســى که نماز نمى خواند 
یا روزه نمى گیرد گشت ارشاد تعیین مى شود؟ حقیقت 
این است که ما به ســمت ایدئولوژیک کردن حجاب 
رفتیم و حجــاب از ابتــدا به عنوان یک امر سیاســى 
و نه فرهنگى مطرح شده اســت. همین سیاسى شدن 

کار را خراب کرد.

در شــرایط کنونى که قیمت دالر و ســکه در حال 
کاهش اســت، مهمترین ســئوال فروشــندگان و 
خریداران غیرحرفه اى (کسانى که پس انداز خود را 
تبدیل به سکه کرده اند و مدام در حال خرید و فروش 
نیستند) این اســت که بهترین زمان براى فروختن 
سکه یا خرید آن کى است؟ آیا اکنون که قیمت سکه 
رو به کاهش است، بهتر اســت سکه هاى پس انداز 
شده فروخته شــود؟ آیا اکنون بهترین زمان خرید 
سکه است یا قیمت ها همچنان کاهش خواهد یافت؟
محمد کشتى آراى، رئیس کمیسیون تخصصى طال 
و جواهر به «رویداد24» مى گوید هم اکنون شرایط 
به گونه اى پیچیده شده که نمى توان پیشنهاد خرید یا 
فروش سکه را داد. احمدوفادار، رئیس پیشین اتحادیه 
صنف طال، جواهر، نقره و سکه اما مى گوید: با توجه 
به کاهش بهاى دالر در بازار آزاد، هم اکنون بهترین 
زمان براى فروش طال و ســکه اســت و با توجه به 
شرایط داخلى و اوضاع سیاسى بهتر آن است مردم 
سکه خود را بفروشند و مجدداً براى سرمایه گذارى 

در ماه هاى آینده خریدارى کنند.
در این میان بهاء الدین هاشمى حسینى، مدیرعامل 
اسبق بانک صادرات به «رویداد24» مى گوید: بازار 
در شرایط فعلى نوسانى و ریسکى است و آن عده اى 
که ســکه خریدارى کردند تبلیغ به باال رفتن نرخ ها 

مى کنند اما این بازار تحلیلگر حرفه اى مى خواهد. 

نقص فنى هواپیماى نظامى آلمان کــه بنا بود مرکل با آن 
به آرژانتین برود باعث شد تا او با پروازى تجارى و از طریق 
مادرید به نشست گروه 20 برســد. در این سفر مردى که از 
مادرید به بوئنوس آیرس مى رفت، هنگامى که خود را همسفر 
«آنگال مرکل»، صدر اعظم آلمان و همراهانش یافت بسیار 

غافلگیر شد.
«آگوستین آگوئرو»، مرد همســفر مرکل در این پرواز 13 
ساعته که صدراعظم آلمان را به نشست گروه 20 در آرژانتین 
رساند در کنار او نشسته بود. این مسافر 28 ساله به خبرگزارى 
«آلمان» گفت: انتظار نداشتم قدرتمندترین زن جهان یک 
فرد عادى باشــد. آگوئرو در این باره گفت: او ماست خورد، 

کتاب خواند و کمى خوابید. هیچ درخواست خاصى نداشت.

به گفته همسفر مرکل، او یک ساعت قبل از فرود هواپیما 
به کابین خلبان رفت و با کارکنان این پرواز عکس یادگارى 
گرفت. آگوئرو گفت:  جرأت نکردم با او صحبت کنم اما او چند 

بار به من نگاه کرد و لبخند زد. او خیلى آرام بود.

کاظم دلخوش و مهرداد الهوتى از نمایندگان مجلس در 
تذکراتى با شعر به یکدیگر انتقاد کردند.

در جریان نشست علنى دیروز مجلس و در ادامه  اصالح 
الیحــه بودجه 97 مهــرداد الهوتى در تذکــرات خود 
چندین بار کاظم دلخوش، نماینده صومعه ســرا را مورد 
خطاب قرار داد. دلخوش نیز در واکنش به نماینده لنگرود 
بیان کرد: مى خواهم با آقاى الهوتى مزاحى بکنم زیرا او 
چندین بار سر به سر ما گذاشت. دلخوش بعد از این جمله 

شعرى خطاب به الهوتى خواند و گفت:
«از دست تو یک ایل به تنگ آمده اند
هم آدم و هم جبرئیل به تنگ آمده اند

من هیچ ولى برادرم، از دســت تو چرچیــل هم به تنگ 

آمده است»
در ادامه جلسه الهوتى بر اساس تذکر اصل 75 خواست 
پاسخى به دلخوش بدهد که على مطهرى گفت: بنده در 
شعر آقاى دلخوش توهینى ندیدم اما اگر مى خواهید اخطار 

بدهید باید شما هم با شعر پاسخ دهید.
الهوتى نیز با بیان اینکه دلخوش منظور بدى نداشت و 
مى خواســت با من مزاح کند پس با شعر پاسخ مى دهم 

گفت:
«من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه

صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه»
در ادامه الهوتى گفــت: البته منظــور از پیمانه،  پیمانه 

بهشتى است اما همین پیمانه بهشتى هم حدى دارد.

مرسى که هستیم و هستید

معدل ما آدم هاى به شدت متناقض!

اعتراض با قافیه در صحن علنى مجلس!

آیا آگهى هاى فروش کبد صحت دارند؟

باالخره سکه بخریم 
یا بفروشیم؟

تجربه همسفرى با «آنگال مرکل» در یک پرواز عادى 

اظهارنظر جنجالى پروانه سلحشورى درباره حجاب

پوشیدن چادر باعث شد 
گردنم را عمل کنم!
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 مرمت حمام خسروآقا
 تا پایان سال

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: عملیات اجرایى 
فاز نخسـت مرمت و بازسـازى حمام خسـروآقا تا پایان 
امسـال به اتمـام مى رسد.حسـین کارگر با بیـان اینکه 
بازسـازى و مرمـت حمـام خسـروآقا در اولویـت کارى 
شـهردارى اصفهان قرار گرفته اسـت، افزود: با توجه به 
بازگشـایى خیابان حکیـم در ادامه خیابان اسـتاندارى، 
بخشى از حمام خسرو آقا متأسفانه تخریب شد و بخش 
جزئى باقى مانده آن در سـال هاى اخیر بالتکلیف مانده 
بود که خوشبختانه با طراحى مجدد و آثار باقیمانده اى که 
در کنار خیابان موجود بود، طرح بازسازى حمام خسرو آقا 

تهیه و به تایید مراجع ذى ربط رسید.

مقصد پروازهاى فرودگاه 
اصفهان به 160 نقطه جهان 

مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: با برقرارى 
پرواز هفتگى در مسیر اصفهان به دوحه قطر، شمار مقاصد 
پروازهاى خارجى فرودگاه اصفهان به بیش از 160 نقطه 
جهان افزایش پیدا خواهد کرد.حسن امجدى گفت: این 

پروازها با هواپیماى ایرباس 320 انجام مى شود.

ممنوعیت عرضه سوسیس و 
کالباس خانگى در اصفهان

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: عرضه سوسیس 
و کالباس هاى خانگـى به دلیل تهیه ایـن محصول در 
شـرایط غیر ایزو السـیون و داشـتن بـار میکروبى باال 
ممنوع است.  غالمحسین شفیعى هشدار داد: در صورت 
مشـاهده فروش این محصـوالت به صورت سـنتى، با 

متخلفان برخورد جدى خواهد شد.

برداشت 1000 ُتن شلغم از 
مزارع نایین

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نایین گفت: درحدود هزار 
تن محصول شـلغم از 40 هکتار از مزارع این شهرستان 
برداشت مى شود.احمد رضا باقریان افزود: با توجه به اقلیم 
و خاك مناسب شهرسـتان نایین براى کاشت محصول 
شلغم و قیمت مناسـب در چند سال گذشـته، سطح زیر 

کشت این محصول افزایش یافته است .

طراحى لباس الغرکننده در 
دانشگاه صنعتى 

محققان دانشگاه صنعتى اصفهان نخستین بار در کشور 
لباس ضدسلولیت فشـارنده با اثر میکروماساژ و قابلیت 

شارژ مجدد را طراحى و تولید کردند.
اکبر خدامـى، عضو هیئت علمى دانشـکده مهندسـى 
نسـاجى دانشـگاه صنعتى اصفهان با اشـاره بـه تولید 
ایـن محصـول بـراى نخسـتین بـار در کشـور گفت:
نمونه هاى خارجى ایـن محصول برگرفتـه از فناورى 
میکروکپسـول هـاى حـاوى مـواد شـیمیایى و داراى 
عوارض جانبى است که به دلیل عمر محدود آن، پس از 
یک دوره استفاده اثر خود را از دست مى دهد در حالى که 
محصول تولیدى این گروه فناور، امکان شارژ مجدد مواد 
و استفاده مکرر از لباس پس از رهایش کامل مواد را دارد.

کاهش حجم خودروهاى 
پارك شده در کاشان

حمیدرضا بخشنده فر، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى کاشان با اشاره به اهمیت مشکل ترافیک 
گفت: بـا ایجاد پارکینـگ طبقاتـى و محوطه اى در 
نقاط پـر تراکـم و  پرتردد شـهر، سـعى بر این شـد 
از حجـم خودروهـاى پـارك شـده در معابـر اصلى 

کاسته شود.
وى گفت:  محاسـبه و طراحى مقاطع عرضى معابر 
سطح شهر در بیش از 50 مورد براى انجام زیرسازى، 
مشخص شـدن بر و کف و اجراى پیاده روها  شکل 
گرفتـه که بلـوار خلیج فـارس، مقطع عرضـى بلوار 
سـردار فارسـى، مقطع عرضى خیابان امیـر کبیر و 

مقطع عرضى بلوار کشاورز  از اهم این موارد است.

خبر

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با بیان اینکه مدیران 
باید دست به جوانگرایى در عرصه فرهنگى بزنند، گفت: 
بسیارى از مدیران فرهنگى هنوز بر اساس پارادایم هاى 

فرهنگى زمان هاى گذشته عمل مى کنند.
حجت االســالم محمد قطبى با بیان اینکه باید از روند 
گذشــته تاریخ براى فهم بهتر آینده بهره بگیریم، ادامه 
داد: پدیده و صنعت بــزرگ دیجیتال که فضاى مجازى 
 دستاورد آن محسوب مى شود، دســتاوردهاى خوب و 
بدى را براى بشر به همراه داشته است، همچنین تبدیل 
میدان کارى تشکل ها و کســب و کارهاى کوچک به 
یک میدان ارتباطى بزرگ از دستاوردهاى مهم صنعت 

دیجیتال است.  وى  با اشاره به نقش تکانه صنایع بزرگ 
در از بین بردن مشاغل خرد محلى، تصریح کرد: امروز هم 
پدیده دیجیتال و به تبع آن پدیده فیجیتال، همه مشاغل 
را به شدت تحت تأثیر خود قرار مى دهند و در این میان 
یقیناً فعالیت ها، محصوالت و خدمات فرهنگى هم دچار 

تحول خواهند شد.
رییس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان   ابراز داشت: اگر 
بخواهیم کاروان تحوالت در عرصه مشاغل را نظاره گر 
باشیم، به یکباره مخاطب و ضریب تأثیر خود را از دست 
خواهیم داد، بنابراین باید با پیش بینى الزم بتوانیم در این 

میدان، بازیگر و کنشگر مؤثرى باشیم.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
در روزهاى اخیر مصرف گاز اســتان حتــى تا 74 میلیون 
مترمکعب افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر بیش 
از پنج میلیون بخارى در سطح اســتان مصرف کننده گاز 
هستند که منجر به ســوخت مازاد و حتى افزایش آلودگى 

هوا مى شوند.
مصطفى علوى در خصوص افزایش مصرف گاز با کاهش 
دماى هوا اظهار کرد: متوسط مصرف گاز طبیعى در استان 
اصفهان درحدود 58 میلیون مترمکعب در شبانه روز است 
که در طول سال بسته به فصل سرد و گرم این میزان کمتر 
یا بیشتر مى شود. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر شش 

نیروگاه استان از گاز طبیعى استفاده مى کنند، افزود: البته 
این نیروگاه ها بنابر اعالم دیسپاچینگ شرکت ملى گاز با 

محدودیت مصرف روبرو هستند.
علوى به دو نیروگاه شــهید منتظرى با مصرف 9 میلیون 
مترمکعب گاز و اسالم آباد با مصرف دو میلیون و 700 هزار 
مترمکعب گاز در اصفهان گفت: هر دو نیروگاه یاد شــده 
به طور 100 درصد از گاز طبیعى استفاده مى کنند.وى با اشاره 
به چهار نیروگاه دیگر خارج از اصفهان شامل هسا، زواره، 
چهلستون و کاشان اظهار کرد: این نیروگاه ها با محدودیت 
مصرف و استفاده از سوخت دوم هســتند که این خارج از 

اختیارات شرکت گاز استان است.

5 میلیون بخارى در اصفهان 
گاز مصرف مى کنند

مدیران باید دست به 
جوانگرایى بزنند

مدیر مرکز ملــى تحقیقات و مطالعات بــارورى ابرها از 
برنامه ریزى وزارت نیرو براى اجراى پروژه بارورى ابرها 

در 10 استان کشور خبر داد.
فرید گلکار با بیان اینکه براى اجراى پروژه بارورســازى 
ابرها و همکارى نیروى هوا فضاى سپاه هیچ مانعى نداریم 
و به زودى عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد، اظهار کرد: 
این پروژه در اســتان هاى یزد، چهارمحال و بختیارى، 
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خوزستان، کرمان و فارس 
از طریق هواپیما و مناطقى همچون خراســان جنوبى و 

آذربایجان شرقى و غربى از طریق پهپاد اجرا خواهد شد.
وى اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار، بارورى ابرها در 
استان کرمانشاه نیز به شــیوه زمینى و از طریق ژنراتور 

انجام خواهد شد.
مدیر مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها اظهار 
کرد: قرارداد تامین پهپاد، مواد بارورى، هواپیما و تجهیزات 
قابل نصب روى آن با نیروى هوا و فضاى سپاه آماده شده 

و به زودى وارد فاز اجرا خواهیم شد.
گلکار با اشاره به تامین "فلیر" و "پیروپاترون" به عنوان 

مواد قابل استفاده در بارورى ابرها تصریح کرد: فلیر توسط 
نیروى هوافضا و پیروپاترون توسط صنایع دفاع در داخل 

تولید مى شود. 
مدیر مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى ابرها با بیان 
اینکه تا اواخر اردیبهشــت ماه امکان اجراى بارور سازى 
ابرها در کشور وجود دارد، خاطرنشــان کرد: در صورت 
تسریع در انجام امور و تبادل تفاهمنامه با نیروى هوافضا، 
امکان آغاز و آمادگى براى اجــراى پروژه هاى افزایش 

بارش وجود دارد.

بارورسازى ابرهاى نصف جهان با هواپیما

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: با عبور موج ناپایدار شمالى، طى امروز و فردا 
غلظت آالینده هاى شهر اصفهان افزایش مى یابد.
ســاناز جعفرى اظهار کرد: بررســى نقشه ها بیانگر 
عبور موج ناپایدار شــمالى از روى استان اصفهان 
است.وى افزود: با عبور این موج از استان اصفهان، 
بارش هاى پراکنده در مناطق شمالى و غربى پیش 

بینى مى کنیم.
وى با بیان اینکه با خروج این سامانه از استان طى 
روزهاى دوشــنبه و سه شــنبه(امروز و فردا) شاهد 
افزایش غلظت آالینده ها در مناطق مرکزى اصفهان 

خواهیم بود، اضافه کرد: این روند تا روز پنجشــنبه 
ادامه خواهد داشت و از روز پنجشــنبه با ورود موج 
جدید بارشى به اســتان، از غلظت آالینده ها کاسته 

مى شود.
■■■

در همین حال مدیرکل آزمایشگاه هاى محیط زیست 
اصفهان گفت: براســاس پیش بینى هواشناســى، 
احتمال بسیار ناسالم شدن هواى کالنشهر اصفهان 

از نیمه دوم آذر تا روزهاى پایانى دى وجود دارد.
بابک صادقیان با بیان اینکه وظیفه دســتگاه هاى 
ذیربط براى مقابله با تشــدید آلودگى هوا مشخص 
است، اظهارکرد: جلسه هماهنگى دستگاه ها براى 
انجام اقدام هاى موثــر براى کاهش آلودگى هوا در 
روزهاى آینده در استاندارى اصفهان برگزار خواهد 
شــد.  وى تصریح کرد: وضعیت هواى کالنشــهر 
اصفهان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته بهتر 
است و این کالنشــهر در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل دیرتر درگیر آلودگى هوا براى گروه هاى 

حساس شد. 

احتمال افزایش آلودگى هواى اصفهان تا پایان دى 
وجود دارد

سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت اصفهان 
در روزهاى 13 تــا 16 آذرماه در محــل برگزارى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقــع در پل 

شهرستان برپا مى شود.
90  شرکت معتبر از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
سمنان و آذربایجان شــرقى توانمندى هاى خود را 
در سیزدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان به نمایش 

مى گذارند. ایــن نمایشــگاه 197 غرفــه دارد و 
نمایندگان فروش محصوالت و خدمات از کشورهاى 
چین، کره، ترکیه و آلمان نیــز در آن حضور دارند.

عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند در 
روزهاى 13 تا 16 آذرماه امسال و از ساعت 15 تا 21 
به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند.

از فردا؛

برگزارى نمایشگاه بین المللى صنعت 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم گیرى در 
صنعت نساجى را باید به خود متخصصان در کاشان 
واگذار کنیم، زیرا بیش از 80 درصد نساجى کشور در 

این منطقه وجود دارد.
رضا رحمانى در نشســتى مشــترك با صنعتگران 
کاشــان گفت: جنس کار وزارت صنعــت و معدن 
حمایت و پشــتیبانى از تولیدکنندگان و صنعتگران 
است و درصدد کاهش فاصله با صنعتگران از طریق 

تفویض امور مربوطه هستیم.
وى بیان کرد: از نظر مــن این طرف و آن طرف میز 
معنایى ندارد و مهم خدمت به مردم است. وى با بیان 
این که کاشان از نظر نساجى یک فراقطب حساب 

مى شــود، افزود: تصمیم گیرى در صنعت نساجى 
را باید به خود متخصصان در کاشــان واگذار کنیم، 
زیرا بیش از 80 درصد این صنعــت در این منطقه 

وجود دارد.

وزیر صنعت اعالم کرد؛

واگذارى تصمیم گیرى در صنعت نساجى به کاشان
 

على ســلیمان پور، مدیر کل پزشکى قانونى استان 
اصفهان با اشــاره به افزایش آمار متوفیات حوادث 
ترافیکى  استان در هفت ماهه امسال گفت: در هفت 
ماه نخست امسال 727 نفر در حوادث ترافیکى جان 
خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل با تعداد 661 نفر، 9/8 درصد افزایش 

داشته است.
وى با بیان اینکه از مجموع تلفات حوادث ترافیکى 
امسال در استان، 160 نفر زن و 567 نفر مرد بودند، 
افزود: بیشــترین تلفات حوادث ترافیکى با 454 نفر 
در جاده هاي برون  شــهري، 235 نفر در مسیرهاي 

درون  شهري، هشــت نفر در راه هاى روستایى و ... 
گزارش شده است. 

مدیر کل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه همچنین در این مدت 17 هزار و 335 مصدوم 
حوادث ترافیکى به اداره کل پزشکی قانونی استان 
اصفهان و مراکز تابعــه آن مراجعه کردند، گفت: از 
این تعداد چهار هزار و 777 نفر زن و 12 هزار و 558 

نفر مرد هستند. 
■■■

وى در بخــش دیگــرى از ســخنانش گفت:آمار 
مصدومان ناشــى از حوادث کار تا پایــان مهر ماه 
امسال با هزار و 683 نفر نسبت به مدت مشابه سال 

قبل هشت درصد افزایش داشته است.
سلیمانى پوربه افزایش آمار فوت ناشى ازحوادث کار 
در هفت ماه نخست امسال اشاره کرد و ادامه داد: تا 
پایان مهر ماه 63 مرد به دلیل فوت ناشى از حوادث 
کار در مراکز  پزشــکى قانونى استان اصفهان مورد 
معاینه قرار گرفتند که این تعداد در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 45 نفر بیشتر است.

افزایش مصدومان حوادث کار در اصفهان

ظهر دیروز دخترى جوان از یکــى از پل هاى نزدیک به 
میدان سهروردى اصفهان به پایین سقوط کرد.

در این حادثه دختر جوانى در اتوبان شهید خرازى اصفهان 
مشاهده شد و شواهد میدانى حکایت از سقوط این دختر 

به پایین داشت.
نیروهاى پلیس و آتش نشانى در محل حضور داشتند اما 
به دلیل ازدحام جمعیت، مشکالتى براى رسیدن عوامل 
اورژانس به وجود آمد؛ هرچند با حضور نیروهاى امدادى، 

پیکر وى به بیمارستان کاشانى منتقل شد.

براساس مشاهدات،دختر جوان هنوز زنده است و به گفته 
شــاهدان، دختر به دلیل نامعلومى از پل به پایین سقوط 

کرده است.
عباس عابدى،  سخنگوى روابط عمومى مرکز حوادث و 
فوریت هاى پزشکى اصفهان در این باره گفت: ظهر دیروز 
سقوط خانمى از پل میدان ســهروردى به اتوبان شهید 
خرازى  به مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 

اصفهان گزارش شد.
وى ادامه داد: در پى این ســقوط نامعلوم، خانم 29 ساله 

با شکستگى از ناحیه مچ دســت، آسیب از ناحیه صورت 
و با سطح هوشــیارى پایین براى ادامه روند درمانى به 

بیمارستان منتقل شد. 

ظهر دیروز اتفاق افتاد

سقوط دخترى جوان در میدان سهروردى

مدیر عامل شرکت مدیریت پســماند شهردارى ها و 
دهیارى هاى فریدن گفت: کارخانه تولید کود کمپوست 
غرب اســتان براى بازیافت زباله هاى شهرستان هاى 
فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در شهر 

دامنه راه اندازى مى شود.

مالک رمضانى افزود: با ســاخت و بهره بردارى از این 
کارخانه، عالوه بــر به کارگیرى بیــش از 100 نفر در 
مرحله ساخت، براى 40 نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد 
شــد و بیش از 40 نفر دیگر نیز به طور غیرمستقیم در 
بخش هاى مختلف تهیه کود کمپوســت مشغول به 

کار مى شوند.
وى افزود: خروجى بخش مواد آلى این کارخانه تبدیل به 
کمپوست قابل صادرات مى شود و همچنین زباله هاى 
تفکیک نشــده از مبداء در بخش ریجکت به زغال و یا 

گازوئیل تبدیل خواهد شد.

راه اندازى کارخانه کمپوست غرب اصفهان در دامنه

بهره بردارى از طرح 
بازآفرینى مسجد جامع 
اردستان تا دهه فجر

شهردار اردســتان از بهره بردارى مرحله 
نخســت طرح بازآفرینى مســجد جامع 
اردســتان با همیــارى ســتادبازآفرینى 

شهرستان تا دهه فجر خبر داد.
محسن حیدرى اظهار کرد: عملیات اجراى 
طرح بازآفرینى محورهاى اطراف مسجد 
جامع به طول هــزار و 500 متر مربع کلید 
خورد کــه اهمیت این طــرح در اتصال به 
مسیرهاى گردشگرى شمال و شمال غرب 

شهر است.
وى افــزود : این طــرح از امتــداد خیابان 
امامزاده اسماعیل(ع) آغاز شده و تاکنون با 
وجود مشکالت موجود ، 50 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشــته است.شــهردار اردستان 
تصریح کرد: این طرح با پیش بینى اعتبار 
یک میلیارد و 150 میلیون تومان در بهمن 
96 آغاز شد و با هزینه 700 میلیون تومان در 

دست اقدام است.

سرعت نشست زمین در شهر دامنه در کمتر از یک سال سه برابر 
افزایش یافته است. شهردار دامنه در خصوص وضع نشست زمین 
در شهر دامنه گفت: تا سال قبل شکاف هاى ایجاد شده در منازل 
مسکونى و معابر شهرى بین دو تا پنج سانتیمتر بوده اما اکنون این 

شکاف ها به بیش از یک سانتیمتر رسیده است.
حسین خلیلى با اشاره به اینکه محدوده قانونى دامنه 255هکتار 
است، افزود: متاسفانه 50درصد از محدوده شهردامنه درگیر نشست 

زمین است و شکاف ها و حفره هاى زیادى در برخى اراضى سطح 
شهر ایجادشده که تا پیش از این وجود نداشته است. وى گفت: سه 
سال پیش قسمت شمالى بلوار امام خمینى(ره) با هزینه اى افزون 
بر شش میلیارد ریال اصالح و بازسازى شد اما امسال مجددا دراثر 
نشست، قسمت هایى از آن فرو رفته است. شهردار دامنه افزود: با 
وجود اخطارهاى مکرر براى تخلیه 140واحدمسکونى درمعرض 

خطر، متاسفانه فقط دو خانوار اقدام به تخلیه منزل خود کرده اند.

در کمتر از یکسال رخ داده است

افزایش 3 برابرى نشست زمین در دامنه

تولید فوالد خام در بزرگترین تولیدکننده فوالد کشور در حدود 
12درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه اصفهــان، تولید فوالد خام 
امسال را در این مجتمع فوالدى پنج میلیون و 285هزار تن بیان 
کرد و گفت: کارکنان این شرکت با افزایش  11/6 درصدى در 
مقایسه با مدت پارسال افتخارى دیگر در کارنامه فوالد کشور 

ثبت کردند.
حمیدرضا عظیمیان افزود: همچنین کارکنان فوالدمبارکه و 
مجتمع فوالد سبا در هشت ماهه امسال با رکوردشکنى هاى 
پى درپى موفق شدند با پنج درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال چهار میلیون و 500هزار تن فوالد خام تولید کنند.
وى تولید هشت ماهه صنعتگران فوالد را در مجتمع فوالد سبا 
785هزار تن بیان کرد و گفت: امســال کارکنان این مجتمع 
موفق به افزایش 74درصدى این محصول در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال شدند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان تولید هشت ماهه 
امســال ورق گرم را نیز در گروه فوالد مبارکه چهار میلیون و 
564هزار تن عنوان کرد و افزود: از این میزان ســهم خط نورد 
گرم فوالد مبارکه، سه میلیون و 779هزار تن و سهم مجتمع 

فوالد سبا 785هزار تن بوده است.

افزایش 12درصدى فوالد خام در فوالدمبارکه
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شــبکه  BBC  از تولید و تهیه کنندگى سریال تازه اى 
از مجموعه داستان «قتل به ترتیب الفبا» نوشته  «آگاتا 
کریستى» خبر داده اســت و نکته  جالب توجه در مورد 
این خبر بازى «جــان مالکوویچ» بازیگر سرشــناس 
هالیوودى در نقش «هرکول پوآرو» یکى از زیرك ترین 
و دوست داشتنى ترین کارآگاه هاى خیالى دنیاى ادبیات 

است.
BBC براى اینکه عالقه منــدان «هرکول پوآرو» را 
به ســریال جدید خود عالقه مند کند، تصاویر تازه اى از 
صحنه  فیلمبردارى این سریال منتشر کرده است و براى 
این منظور عکس هایى را انتخاب کرده اســت که جان 
مالکوویچ را در کنار ســایر بازیگران سریال «هرکول 
پوآرو» نشان مى دهد. با توجه به تصاویرى منتشر شده 
در مورد سریال جدید پوآرو عالوه بر جان مالکوویچ که 
لباس کارآگاه بلژیکى «هرکول پوآرو» را برتن مى کند، 
«روپرت گرینت»، بازیگر معروف مجموعه فیلم هاى 

«هرى پاتر» نیز به جاى «سربازرس» در سریال جدید 
BBC بازى خواهد کرد.

داســتان ســریال جدید «هرکول پوآرو» با تأســى از 
مجموعه داستان «قتل به ترتیب الفبا» آگاتا کریستى 
در دهــه  1930 میالدى و در زمانى اتفــاق مى افتد که 
کشــور بریتانیا در آتش اختالفات و تفرقه هاى داخلى 
مى ســوزد و جامعه  بریتانیایى حال و روز خوشى ندارد، 
درست در چنین وضعیت آشوبناکى است که «هرکول 
پوآرو» مأمور مى شــود تا پــرده از قتل هایى بردارد که 
توسط قاتلى زنجیره اى در شهرهاى مختلف انگلستان 

در حال وقوع هستند.
قاتل داســتان «قتل به ترتیب الفبا» اگــر از «هرکول 
پوآرو» باهوش تر نباشد از نظر کیاســت و سیاست در 
رفتار فردى و حرفه اى خود کم از کارآگاه باتجربه ندارد و 
تنها سرنخى که در تمام قتل هاى خود براى پوآرو باقى 
مى گذارد، مسیر راه آهنى است که همچون نقشه اى تا 

رسیدن به مقصد قتل بعدى دنبال مى شود. همین مسئله 
نیز سبب مى شود تا پوآرو عزم خود را براى دستگیرى این 
قاتل خطرناك بیشــتر جذب کند، تا مبادا در این جدال 
میان کارآگاه و تبهکار جانى، شهرت، اعتبار و محبوبیت 

پوآرو در میان عوام و خواص به خطر بیافتد.
طبق اخبار منتشر شده قرار است تا جدیدترین اقتباس 
تلویزیونى از قهرمان ماندگار آگاتا کریستى براى پخش 
در سه قســمت آماده شــود و در قالب مینى سریال از 
شــبکه BBC  براى عالقه مندان پخش شود. با توجه 
به اسامى که از ســایر بازیگران و عوامل سریال جدید 
«هرکول پوآرو» منتشر شده،BBC  با دست پر به سراغ 
این مجموعه داستانى رفته اســت و احتماًال بازآفرینى 
فاخرى را از «هرکول پوآرو» در قاب  تلویزیون شــاهد 

خواهیم بود.
جان مالکوویچ نیز از قبول نقش «هرکول پوآرو» در این 
اثر تلویزیونى ابراز خرسندى کرده است و اذعان کرده 

که جانبخشى به شــخصیت شناخته شده اى همچون 
«هرکول پوآرو» حتــى براى او نیز کــه تجربه  بازى  
نقش هاى متعددى را در کارنامه دارد،  کار چندان آسانى 

نبوده است.
احتماًال بــراى عالقه مند فارســى زبانى که «هرکول 
پوآرو» را با بازى «دیوید سوشى» مى شناسند و به خاطر 
مى آورند، دیدن بازیگرى تــازه در نقش این کارآگاه 
خالى از لطف نباشــد. دیوید سوشى در سال 2013 
میالدى براى همیشــه از ایفاى نقش «هرکول 

پوآرو» خود را بازنشسته کرده بود.
هنوز تاریخ دقیقى در مورد زمان پخش ســریال 
جدید «هرکول پوآرو» منتشــر نشــده است و 
مشــخص نیســت عالقه مندان این کارگردان 
بلژیکى تا چند ماه دیگر مجبور خواهند بود براى 
تماشاى جان مالکوویچ در نقش «هرکول پوآرو» 

صبر کنند.

آماده یک سورپرایز واقعى باشید

این بار جان مالکوویچ، «هرکول پوآرو» مى شود

علیرغم اعالم برخى رسانه ها مبنى بر درگذشت بازیگر 
نقش «اوشــین»، این بازیگر زنده اســت. روز شنبه 10 
آذرماه خبرى در برخى رسانه ها منتشر شد با این تیتر که 
«اوشین» درگذشت و از این بازیگر با نام «هارو آکاگى» 

یاد کرده اند!
بازیگرى که در این مجموعه ایفــاى نقش کرده و حاال 
درگذشته اســت، یکى دیگر از بازیگران این اثر بوده که 

با نقش «اوشین» در سنین جوانى همبازى بوده است.
سریال «اوشــین» که نام اصلى آن «ســال هاى دور از 
خانه» بود، سریال ماندگارى محسوب مى شود که در سال 
1983 و دقیق تر بخواهیم بگوییم از 15 فروردین 1362 
شمسى روى آنتن شبکه «ان اچ کى» ژاپن رفت؛ آن هم 
صبح ها. در حقیقت این سریال یک سریال صبحگاهى 

بود که هر روز به مدت 15 دقیقه به روى آنتن مى رفت. 
سریال «اوشین» محبوبیت زیادى نزد مردم یافته و بارها 
از شــبکه هاى مختلف تلویزیونى دنیا پخش شده است. 
حتى برخى «اوشین» را معروف ترین شخصیت زن ژاپنى 
در دنیا مى دانند. «اوشــین» تمام مرزها را درنوردید و به 
قدرى مهم شــده بود که پلى در ژاپن را به نامش کنند و 

ویتنامى ها به خدمتکارهاى زن خود «اوشین» بگویند.
بازیگران ســریال «اوشــین» و ایفاگر نقــش این زن 
ســختکوش که به مخاطب خود دســتیابى به موفقیت 
را در هــر موقعیتى آموزش مى دهد، ســه زن در مقاطع 

مختلف بودند، یک بازیگر کودك، یک زن جوان و یک 
زن مسن که بعد از 30 سال از ساخت این سریال هرکدام 
سرنوشت متفاوتى داشــتند. «آیاکو کوبایاشى» ایفاگر 
نقش «اوشین» در سنین شش تا ده سالگى بود. آیاکو در 
حال حاضر 46 سال سن دارد، ازدواج کرده و البته کمابیش 

به کار بازیگرى ادامه مى دهد. 
«یوکو تاناکا» ایفاگر نقش «اوشین» در سنین 16 تا 46 
سالگى است. تاناکا متولد 29 آوریل 1955 (8 خرداد سال 
1334) است و در زمان ایفاى نقش جوانى اوشین 27 سال 
سن داشته است. تاناکا با ایفاى نقش جوانى «اوشین» به 
شهرت رسید و در همین روزهاى اوج شهرت با «کنجى 
ساوادا»، یک خواننده و نوازنده ژاپنى ازدواج کرد. او که 
االن زنى 63 ساله است، همانقدر که در عرصه تلویزیون 

فعال بوده، در عرصه سینما هم فعال بوده است.
«نوبوکو اوتاوا» هم نقش «اوشــین» را در ســال هاى 
50 تا 84 سالگى ایفا کرده اســت. او متولد 1 اکتبر سال 
1925 (9 مهر ماه سال 1304) است و یکى از بازیگران 
سرشناس ژاپن محسوب مى شــود. او در زمان ساخت 
سریال «اوشین» 57 ســاله بود و بازیگرى است که در 
بیش از 134 فیلم ســینمایى در بین سال هاى 1950 تا 
1994 ایفاى نقش کرده است. اوتاوا در سن 69 سالگى 
و زمانى که داشت در فیلم سینمایى «آخرین یادداشت» 

بازى مى کرد، بر اثر سرطان کبد درگذشت.

«جکى چان»،  یکى از شناخته شده ترین ستاره هاى سینما در جهان است 
که با نمایش مهارت خود در هنرهاى رزمى روى پرده هاى نقره اى و تلفیق 
آن با ژانر کمدى هواداران بسیارى در گوشه و کنار جهان پیدا کرد. حال 
این بازیگر میلیونر در زندگینامه خود از مسیرهاى انحرافى و رفتارهاى 
نامناسبى که در مسیرش به سوى شهرت و ثروت داشته سخن گفته است.

جکى چان در کتاب خود با نام «هرگز بزرگ نشــده» شرح مى دهد که 
چگونه حس ناامنى و ناپختگى روحى باعث مى شود او ثروت هنگفتى را 
صرف عیاشى و کارهاى غلط کند. او در خاطرات منتشر شده اش مى گوید 
طبیعت پرخطر کارش در ســینما به عنوان یک بدلکار به او روحیه یک 
«کله شق» داده بود و او را به ســوى خرج کردن پول  در قمارخانه، خرید 
هدایاى گرانقیمت براى رفقا و بى بند و بارى اخالقى ســوق داده بود. او 
حتى اعتراف مى کند که در اکثر مواقع تحت تأثیر مشروبات الکلى بوده و 
حتى با این وضع رانندگى هم مى کرده است، تا جایى که در یک مورد در 
یک روز دو ماشین سوپرلوکس را اسقاط مى کند؛ یک پورشه در صبح و 

کمى بعد یک مرسدس بنز در شب.
به گزارش «مهر»، چان در کتابش شرح مى دهد: زمانى که پول به سویم 
سرازیر شد عالوه بر اینکه به سوى الکل و قمار و عیاشى کشیده شدم، 
فرصتى هم براى تسویه حســاب با آدم هایى پیدا کردم که پیش از این 

نگاهى از باال به پایین به من داشتند.
او مى گوید: همیشه با خودم مقدار زیادى پول حمل مى کردم. وقتى شما در 
فقر زندگى کرده باشید همراه بودن این پول ها به شما حس امنیت مى دهد. 
همیشه دوست داشتم در وعده هاى غذاییم تعداد زیادى آدم همچون یک 
دار و دسته به دورم باشــند، رفتارى که حتى تا سال هاى اخیر هم ادامه 
پیدا کرده اســت. او ادامه مى دهد: حدود ده سال پیش حساب کردم که 
تنها در یکسال حدود دو میلیون دالر فقط صرف پول غذا براى دیگران 
کرده ام. البته این عادت تنها به دادن پول غذا محدود نمى شــد و شامل 
اهداى هدایاى گرانقیمتى چون ماشین، ساعت هاى لوکس و لباس هاى 
چرم نیز بوده است. این بازیگر 64 ساله توضیح مى دهد که قبل از اصالح 
شــیوه رفتارش، در زندگى خصوصى خود یک بى مصرف به تمام عیار 
بوده است و هر روز در آینه خود را یک احمق مى نامیده است. او مى گوید: 
«من با آنکه وظایفم را به جا آوردم اما پدر و همسر خوبى نبودم. رفتارهاى 
نامناسب من ریشه در ناامنى هاى عمیق روانیم داشت، درست از زمانى 
که در دیدگان بچه هاى پولدار تحقیر مى شــدم.» جکى چان همچنین 
از تأسف و شرم عمیق خود بابت نداشتن ســواد و عدم توانایى نوشتن و 
خواندن و انجام محاسبات ریاضى پرده برداشته است، چرا که زمانى که 
باید درس مى خواند درگیر شــیطنت ها و بدلکارى هاى خود بوده است. 
او اعتراف مى کند که بچه اى شورشــى بود که مانند اسبى وحشى رفتار 
مى کرد و به ولگردى با دوستانش مشغول بود و حتى گاهى تنها محض 
تفنن، با مردم دعوا به راه مى انداختند. رفتارى که حاال نتیجه اش این است 
که پشت کارت اعتبارى آمریکن اکسپرس بى حساب او بى امضاست چرا 
که او سواد امضاى آن را ندارد. او تاکنون در بیش از 150 فیلم بازى کرده 
و بنا بر آمار مجله «فوربس» یکى از پولسازترین بازیگران جهان است. 

ثروت چان در حدود 350 میلیون دالر تخمین زده مى شود.

محسن امیریوسفى، فیلم «آشغال هاى دوست داشتنى» 
را براى ششمین بار در جشنواره فیلم فجر ثبت نام کرد.

امیریوسفى درباره آخرین وضعیت نمایش عمومى فیلم 
گفت: طى این شش سال، صبر من هیچ فایده اى نداشت و 
فیلم اکران نشد. به همین علت دوباره در جشنواره ثبت نام 
کردم. سال گذشــته به من گفتند در صورت انصراف از 
جشــنواره فیلمت را اکران مى کنیم که هنوز این اتفاق 
نیافتاده براى همین دوباره فیلمم را به جشنواره مى دهم تا 

شاید طلسم نمایشش بشکند.
امیر یوســفى در ادامــه گفــت: فیلم «آشــغال هاى 
دوست داشتنى» هیچ منع قانونى براى حضور در جشنواره 
فیلم فجر امسال ندارد و امیدواریم این بار دوباره با وعده 
اکران و یا تهدید مواجه نشویم و مردم بتوانند این فیلم را 
بعد از شش سال در جشنواره فیلم فجر ببینند. این فیلم 

در دوره هاى گذشته هیچگاه به طور رسمى بازبینى و رد 
نشده و از آنجایى که پروانه نمایشش سال گذشته صادر 

شده است، مى تواند در جشنواره شرکت کند.
او افزود: در سال گذشــته نیز قبل از دیده شدن فیلم از 
ســوى هیئت انتخاب به اصرار و با وعده اکران از سوى 
رئیس سازمان سینمایى و دبیر جشنواره و به قول دوستان 
براى حفظ کیان سینما از حضور در جشنواره انصراف داده 
شد. حتى نامه اى در خصوص قطعى بودن اکران فیلم به 
امضاى سه نفر از مدیران رسید، ولى در یکسال گذشته 

این اتفاق نیافتاد و تدبیر دروغ بر امید اکران فائق آمد!
او با تأکید بر نخستین نمایش فیلم در ایران گفت: این فیلم 
طى شش سال گذشته در هیچ جشنواره خارجى به نمایش 
درنیامده چــون از ابتدا تصمیم داشــته و دارم که اولین 

نمایش فیلمم در ایران باشد.

رامبد جوان با انتشار یک تصویر، به شایعه  جدایى از همسرش نگار جواهریان 
پایان داد.

در روزهاى گذشته، بسیارى از مخاطبان پیج اینستاگرامى رامبد جوان، با حضور 
در بخش کامنت هاى پست او، با اشاره به دو ازدواج قبلى جوان، پرسش هایى 
درباره  جدایى جوان از همسرش نگار جواهریان را مطرح مى کردند. حاشیه اى 
که از این پیج گسترده تر شده بود. حاال به نظر مى رسد جوان با انتشار تصویرى 

از خود و همسرش، این شایعه ها را باطل اعالم کرده است.

بازیگر فیلم «رگ خواب» گفت: بدون شک حضور چهره هاى اینستاگرامى در سینما 
و در عرصه بازیگرى روش درست و پسندیده اى نیست. در هیچ حرفه اى نمى توان 
هرکسى را بدون پیش زمینه وارد کرد. البته افرادى که به 
این سادگى وارد عرصه بازیگرى مى شوند به طور 

معمول ماندگار نمى شوند.
کورش تهامى با جداکردن نام پژمان جمشیدى 
از برخى بازیگرانى که از رشته هاى دیگر وارد این 
عرصه شــده اند افزود: هرچند پژمان جمشیدى 
اتفاقى وارد عرصه بازیگرى شــد اما به 
هر صورت طى این سال ها تالش 
زیادى را انجام داد. جمشــیدى 
مطالعه کرد و به سمت تئاتر رفت 

تا بتواند رشــد کند. در این زمانه اى که همه چیز سهل الوصول شده تالش پژمان 
جمشیدى قابل توجه اســت اما ورود فردى که هیچ دغدغه اى در بازیگرى ندارد 

کامًال اشتباه است.
بازیگر فیلــم «کروکودیل» در همیــن رابطه اذعان 

کرد: برخى بدون هیــچ انگیزه، تالش و دغدغه اى 
و تنها به واسطه نامشــان وارد بازیگرى مى شوند. 
اینها بدون شک جاى بســیارى از بازیگران جوان 
تئاتر را مى گیرند که سال ها در این عرصه تجربه 

کــرده اند اما هیچــگاه امکان دیده شــدن 
نداشــته اند. البته این را هم بگویم نمى 

توان گفت الزاماً همه بازیگران تئاترى 
گنجایش حضور در سینما را دارند.

«اوشین» زنده است!
بیست و دومین دوره جشنواره بین المللى فیلم «شب هاى سیاه تالین» برندگان امسال خود را معرفى 
کرد. این جشنواره در کشور استونى برگزار مى شود. جایزه بهترین فیلم امسال جشنواره به فیلم 

«دختر سرگردان» ساخته «روبن مندوزا» از کشورهاى کلمبیا و فرانسه رسید.
در این دوره نوید محمد زاده، بازیگر ایرانى براى فیلــم «مغزهاى کوچک زنگ زده» 
ساخته هومن سیدى توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به صورت مشترك 
با «دار سلیم» براى فیلم «تا زمانى که سقوط مى کنیم» از کشور دانمارك تصاحب 

کند. نیما صالح یار نیز با فیلم «کژال» جایزه نتپک جشنواره را از آن خود کرد.

نوید محمدزاده بهترین بازیگر 
جشنواره «استونى» شد

همه به جز پژمان جمشیدى... 

آیا فیلم جنجالى پس از 6 سال اکران مى شود؟

شــخصیت شناخته شده اى همچون  ه
حتــى براى او نیز کــه تجربه  بازى   «
دى را در کارنامه دارد،  کار چندان آسانى 

 عالقه مند فارســى زبانى که «هرکول 
 «دیوید سوشى» مى شناسند و به خاطر 
 بازیگرى تــازه در نقش این کارآگاه 

3شــد. دیوید سوشى در سال 2013
همیشــه از ایفاى نقش «هرکول 

زنشسته کرده بود.
ى در مورد زمان پخش ســریال 
پوآرو» منتشــر نشــده است و 
ــتعالقه مندان این کارگردان 
خواهند بود براى اه دیگر مجبور
کوویچ در نقش «هرکول پوآرو» 

مى شود

بیست و دومیندوره جش
کرد. این جشنوار
«دختر سرگ
در این دو
ساختهه
با «دار
کند

نوی
ج

ما هنوز جدا نشده ایم!

ش پیشششش ن پیشپ ند بدونبد هههرکسىکک رااا
این سادگى واردد
معمول ماندگاا
کورش تهامىىى
برخى بازیگرگرر از
عرصه شــده ااا
اتفاقىىى

ه است.
م «کروکودیل» در همیــن رابطه اذعان 

دون هیــچ انگیزه، تالش و دغدغه اى 
سطه نامشــان وارد بازیگرى مى شوند. 
شک جاى بســیارى از بازیگران جوان 
گیرند که سال ها در این عرصه تجربه 

ما هیچــگاه امکان دیده شــدن 
را هم بگویم نمى  . البته این

زاماً همه بازیگران تئاترى 
ضور در سینما را دارند.

افشاى حقایقى شرم آور از زندگى یکى از 
پولسازترین بازیگران جهان 

«جکى چان» سواد ندارد!

0ثروت چان در حدود 350 میلیون دالر تخمین زده مى شود.

 

 
 
 
 
 
 

 

به گوش خیلى از دهه شــصتى ها این تکیه کالم 
مجرى محبــوب، «الهه رضایــى» زمانى که پاى 
برنامه اش مى نشستیم آشناست: «برید عقب تر، باز 
هم عقب تر». حاال رضایى با گذشت این همه سال 
از فعالیت خودش، به گفته مدیر گروه مهارت هاى 
تخصصى شبکه آموزش قرار است چهارشنبه ها در  
برنامه «صبحى دیگر» حضور داشته باشد و خاطرات 

تلویزیون در این 40 سال را مرور کند.
همه دهه شصتى هاى عاشق نوستالژى، یک خاطره 
مشــترك دارند؛ هر روز بعدازظهر چند دقیقه دیدن 

برفک، بعد پخش ســرود ملى و درنهایت موسیقى 
دلنشین برنامه کودك. اما همه شیرینى صبر براى 
نشستن پاى برنامه کودك آن دوران با تماشاى چهره 
مهربان خانم مجرى که از بچه ها دعوت مى کرد تا 
چند قدمى از تلویزیون دور شــوند، تکمیل مى شد. 
آن چهره و چهره هاى مهربان دیگر تا سال ها بعد، 
دلنشین ترین اتفاقى بود که نسل ها را به هم پیوند 
مى داد. الهه رضایى قطعاً یکى از آنهاست. او خاطره 
محبوب نسلى اســت که حاال خودشان پدر و مادر 
شــده اند. رضایى بر این باور است که دلیل ماندگار 
شــدن مجریان آن زمان، باورى بــوده که آنها به 

یک اجراى خوب داشــتند و حرف هایى برآمده از 
دل مى زدند که الجرم بر دل هم مى نشسته است. 
او متولد 12 بهمن 1342 است، در سال 65 ازدواج 
کرده و همسرش پزشک و متخصص قلب است. دو 
فرزند دختر و پسر دارد، تحصیالتش لیسانس علوم 
تربیتى است و تا سال 87 کارمند سازمان صدا و سیما 
بوده و بعد از آن بازنشسته شده است. او اینک به اداره 
مهد کودکش مشغول است و در کنارش قرار است 
با حضور در برنامه صبحى دیگر  فعالیت هنرى خود 
را بعد از گذشت این همه سال یک بار دیگر شروع و 

خاطرات آن زمان را برایمان زنده کند. 

بازگشت مجرى مهربان 

محیا حمزه
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رشید 
در کش و قوس 
ماندن و رفتن

برانکو ایوانکوویچ در حال حاضر بیش از همه در پرسپولیس 
مطالبات عقب افتاده دارد.

با اینکه مدت زمان زیادى از شروع فصل مى گذرد اما برانکو 
ایوانکوویچ برخالف ادعاى حمیدرضا گرشاسبى، مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس هنوز بخش زیادى از مطالبات فصل هاى 
گذشــته اش را طلبکار اســت و از این فصل تنها 15 درصد 
دریافتى داشــته که در چنین شــرایطى، به راحتى مى تواند 
پرسپولیس را رها کرده و به تیم دیگرى برود. البته او عاشق 
پرسپولیس است و نمى خواهد تیم خوب و جذابى که خودش 
ساخته را به این سادگى ها رها کند. با این حال انگار از سوى 
اسپانسر باشگاه قرار است به زودى بخش دیگرى از مبالغ درج 
شده در قرارداد به حساب سرخپوشــان واریز شود که در این 
صورت، مشکل مالى بازیکنان حل خواهد شد. البته در حال 
حاضر، هیچیک به اندازه برانکو طلبکار نیستند. حتى قرارداد 

این مربى حاال دیگر با توجه به آپشــن هایش، به بیش از 
یک میلیون و 200 هزار دالر رســیده و در این شرایط، 
سرمربى سرخپوشان مى تواند رقم عجیب و غریبى را 
دریافت کند. البته او همیشه گفته برایش موفقیت تیم 
آن قدر اهمیت دارد که حاضر است دست از طلب پول 
بردارد و براى باشــگاه این فضا را ایجاد کند که در 
ابتدا، با سایر مربیان و بازیکنان تسویه حساب کنند و 
سپس به سراغ او بروند اما طى دو هفته اخیر، صداى 
اعتراض برانکو هم بلند شــده و شاید این موضوع، 
ارتباط مستقیمى به ماجراى دو پیشنهاد از دو باشگاه 

کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس داشته باشد!

یوانکوویچ در حال حاضر بیش از همه در پرسپولیس 
ت عقبافتاده دارد.

 مدت زمان زیادى از شروع فصل مىگذرد اما برانکو
ویچ برخالف ادعاى حمیدرضا گرشاسبى، مدیرعامل 
مطالباتفصلهاى پرسپولیس هنوز بخش زیادى از
5ه اش را طلبکار اســت و از این فصل تنها 15 درصد

 داشــته که در چنین شــرایطى، به راحتى مى تواند 
س را رها کرده و به تیم دیگرى برود. البته او عاشق 
س است و نمى خواهد تیم خوب و جذابى که خودش 
را به این سادگى ها رها کند. با این حال انگار از سوى 
 باشگاه قرار است به زودى بخش دیگرى از مبالغ درج 
 قرارداد به حساب سرخپوشــان واریز شود که در این 
 مشکل مالى بازیکنان حل خواهد شد. البته در حال 
دددددداد هیچیکبه اندازه برانکو طلبکار نیستند. حتىقرار
زز از ى حاال دیگر با توجه به آپشــن هایش، به بیش
یون و 200 هزار دالر رســیده و در این شرایط، 
ى سرخپوشان مى تواند رقم عجیب و غریبى را 
 کند. البته او همیشه گفته برایش موفقیت تیم 
میت دارد که حاضر است دست از طلب پول 
ایجاد کند که در  براىباشــگاه این فضا را
سایر مربیان و بازیکنان تسویه حساب کنند و 
ه سراغ او بروند اما طى دو هفته اخیر، صداى 
ض برانکو هم بلند شــده و شاید این موضوع، 
ستقیمى به ماجراى دو پیشنهاد از دو باشگاه 

ى عربى حوزه خلیج فارس داشته باشد!

برانکو به زودى پولدار 
مى شود

مهاجم میلیاردى استقالل به یک دلیل جالب در این تیم نیمکت نشین شده است.
مرتضى تبریزى با سر و صداى زیادى از ذوب آهن به استقالل پیوست. مسئوالن استقالل مبلغ در حدود یک میلیارد و 800 میلیون 

تومان براى رضایتنامه پرداخت کرده و یک میلیارد و 200 میلیون تومان هم به خود تبریزى باید بدهند.
این مهاجم که نزدیک به سه میلیارد تومان براى اســتقالل آب خورده، روز هاى نزولى را طى کرد و این روز ها او را روى نیمکت 

استقالل مى بینیم. 
تبریزى برخالف سال قبل که نفر دوم گلزنى در لیگ برتر بود، نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

دلیل نیمکت نشینى او در اســتقالل، به تمریناتش برمى گردد. عملکرد تبریزى در تمرینات طورى نبوده که شفر را مجاب به
 بازى کردن او کند و به همین دلیل بازیکنانى، چون روح ا...  باقرى را به او ترجیح داده است.

تمرین دیروز (یک  شنبه) پرسپولیس در حالى برگزار شد که در جریان 
بازى درون تیمى برانکو ایوانکوویچ به بیرانوند بابت خروج هایش تذکر 
داد که در یک لحظه این دروازه بان از کــوره در رفته و با صداى بلند به 
مترجم برانکو گفت: در آن صحنه مقصر شــجاع خلیل زاده بود، نه من. 
در ادامه صداى برانکو باالتر رفت و بیرانوند هم براى دقایقى زمین را 
ترك کرده و دوباره برگشــت. دروازه بان پرسپولیس در دو بازى اخیر 
پرسپولیس هم با شــجاع خلیل زاده و احمد نوراللهى مشاجره لفظى 

داشت.

دلیل نیمکت نشینى مهاجم میلیاردى  مشاجره لفظى دروازه بان با سرمربى!

یک منبع آگاه در باشگاه تراکتورسازى اعالم کرد که تا االن هیچ صحبتى براى 
انتقال دو بازیکن سابق پرسپولیس به تبریز مطرح نشده است.

چند روزى است که پس از جدایى استوکس و اروین از 
تراکتورسازى شایعات زیادى در خصوص جایگزینان 
آنها در این تیم تبریزى مطرح مى شود و در این بین 
از فرشاد احمدزاده و مهدى طارمى دو بازیکن سابق 

پرسپولیس هم نام برده شد.
یک منبع آگاه در باشگاه تراکتورسازى تأکید کرد که 
این اخبار شــایعه بوده و اصًال چنین بحثى در 

باشگاه تراکتورسازى 

مطرح نیست.
وى همچنیــن در مورد 
اینکــه ممکن اســت زنوزى 
اقداماتــى در این خصــوص انجام 
داده باشــد گفت: در مورد زنوزى 
نمى توانم صحبت کنم و نمى دانم 
داســتان چیســت  ولى تا االن در 
باشگاه تراکتورسازى بحث حضور 
طارمى و احمدزاده مطرح نشــده 

است.

با وجود سرماى شدید در منطقه سیبرى، ســازمان لیگ برتر روسیه دستور برگزارى یک 
مسابقه فوتبال در دماى منفى 25 درجه را صادر کرد.

پایگاه خبرى ESPN  انگلیس روز شنبه گزارش کرد که بازى تیم  هاى ینسى و احمد گروژنى 
در لیگ برتر روسیه با وجود افت شدید دماى هوا و رسیدن آن به منفى 25 درجه با احتساب 

ضریب چایش، در خانه تیم منطقه سیبرى برگزار شد.
تیم ینسى پیش از بازى درخواست کرده بود که این بازى به جاى استادیوم «سنترال» شهر 
کراسنویارســک در زمینى سرپوشیده 
برگزار شــود چرا که طبق قوانین لیگ 
برتر روســیه در صورت کاهش دماى 
هوا و رسیدن آن به 15 درجه زیر صفر، 
تیم ها مى توانند از انجام بازى خوددارى 

کنند.
با وجود این، اتحادیه فوتبال روســیه با 
تغییر تصمیم قبلى اش براى صدور مجوز 
برگــزارى بازى در زمین سرپوشــیده، 

اعالم کرد که این بازى باید در ورزشگاه فوتبال برگزار شود.
این بازى در شرایطى برگزار شد که دماى هوا در ابتداى آن 14 درجه زیر صفر بود و مقامات 
از اداره هواشناسى براى کنترل وضعیت جوى منطقه سیبرى نیز در محل حضور داشتند. به 
دلیل سرماى شدید هوا، بازیکنان دو تیم با کاله  هاى پشمى و لباس  هاى ضخیم خود را قبل 
از شروع بازى گرم کردند و هواداران هم براى ترغیب شدن به منظور  حضور در استادیوم، 

اجازه پیدا کردند بدون بلیت وارد ورزشگاه شوند.

در پایان هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ برتر، سپاهان داراى بهترین عملکرد در بازى هاى 
خارج از خانه است و شاگردان نکونام هم از این حیث ضعیف ترین عملکرد را دارند.

به گزارش «مهر»، لیگ برتر فوتبال در حالى هفته چهاردهم را پشت سر گذاشت که سپاهان 
در حساس ترین بازى این هفته موفق شد پدیده را مغلوب کرده و به صدر جدول صعود کند. 
سپاهان نه تنها صدرنشین جدول لیگ 
برتر است، بلکه داراى بهترین عملکرد 
در دیدارهــاى خارج از خانه اســت و در 
صدر جدول دیدارهاى خارج از خانه هم 

قرار دارد.
شاگردان امیر قلعه نویى تا اینجاى لیگ 
شــش بار خارج از خانه به میدان رفته اند 
که حاصل آن چهار پیروزى و دو  تساوى 
است. طالیى پوشان اصفهان با 14 امتیاز 
داراى بهترین عملکرد در دیدارهاى خارج از خانه هستند.   پدیده، تیم دوم جدول با تنها یک 
امتیاز اختالف نسبت به سپاهان در رده دوم جدول بازى هاى خارج از خانه قرار مى گیرد. تنها 
شکست خارج از خانه پدیده مقابل سپاهان بوده است. استقالل که در دیدارهاى خانگى اش 
نتایج چندان درخشانى به دست نیاورده است، در دیدارهاى خارج از خانه عملکرد خوبى داشته 

و با 12 امتیاز بعد از سپاهان و پدیده سومین تیم خوب خارج از خانه است. 

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن در نظر دارند تا بعد از دیدار این تیم مقابل پرسپولیس مصاحبه 
نکنند. تیم فوتبال پرسپولیس فردا سه شنبه میزبان تیم فوتبال ذوب آهن است تا دیدار معوقه دو 
تیم مربوط به هفته یازدهم برگزار شود. دیدار دو تیم از ساعت 16 و 15 دقیقه در ورزشگاه آزادى 
برگزار مى شود. ذوب آهن به تازگى علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربى به خدمت گرفته 
است و منصوریان باید در سومین تجربه نشستن روى نیمکت سبزپوشان، هدایت آن را برابر 
پرسپولیس بر عهده بگیرد.  بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن که شرایط خوبى هم در جدول ندارند، 
در نظر دارند تا بعد از انجام بازى مقابل پرسپولیس از هر گونه مصاحبه و اظهار نظرى پرهیز کنند  

تا حساسیتى براى این بازى ایجاد نشود.

یک منبع آگاه در باشگاه تراکتورسازى اعالم کرد که تا االن هیچ صحبتى براى 
انتقال دو بازیکن سابق پرسپولیس به تبریز مطرح نشده است.

چند روزى است که پس از جدایى استوکس و اروین از 
تراکتورسازى شایعات زیادى در خصوص جایگزینان 
آنها در این تیم تبریزى مطرح مى شود و در این بین 
از فرشاد احمدزاده و مهدى طارمى دو بازیکن سابق

برده شد. نام پرسپولیس هم
یک منبع آگاه در باشگاه تراکتورسازى تأکید کرد که 
بحثى در و اصًال چنین این اخبار شــایعه بوده

باشگاه تراکتورسازى

مطرح نیست.
وى همچنیــن در مورد 
اینکــه ممکن اســت زنوزى 
اقداماتــى در این خصــوص انجام 
داده باشــد گفت: در مورد زنوزى 
نمى توانم صحبت کنم و نمى دانم 
داســتان چیســت  ولى تا االن در 
باشگاه تراکتورسازى بحث حضور 
طارمى و احمدزاده مطرح نشــده 

است.

آ

طارمى و احمدزاده نمى آیند؟

ک گزا ت ه ت گ ل ا از نطقه د شد ا ا

برگزارى بازى فوتبال 
در دماى 25 درجه زیر صفر!

ا از لک ت ا ا ا ا ت گ ل ا ت قا ا فته ا ا

سپاهان بهترین تیم خارج از خانه است

ه ا ل ل قا ت ا دا د از د تا ند دا نظ د آ الذ ت ف ت کنا از

فعالً مصاحبه بى مصاحبه!

فدراسیون فوتبال در مذاکره با شرکت آدیداس به طور رســمى اعالم کرد تیم ملى فوتبال ایران در جام ملت هاى 
2019 آسیا لباس هاى این شرکت را برتن خواهد کرد.

هدایت ا... ممبینى، عضو هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در این باره مى گوید: «آدیداس از ما خواسته با توجه به 
تحریم ها قرارداد ما لغو شــود ولى ما با توجه به صحبت هایى که با این شرکت انجام دادیم تصمیم داریم با پیراهن 

این شرکت در جام ملت ها حاضر شویم.»
گفتنى است قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت آدیداس یکسال و نیم بود که در جام جهانى 2018 اجرایى شد اما بعد 
از این تورنمنت شرکت آلمانى قرارداد را یکطرفه فسخ کرد و اعالم کرد با توجه به تحریم ها اگر به همکارى خود با 

فدراسیون فوتبال ایران ادامه دهد جریمه خواهد شد.
بعد از این اعالم ، شرکت آدیداس محموله جدیدى را براى فدراسیون فوتبال ارسال نکرده است و لباس هایى که هم 
اکنون از سوى تیم ملى مورد استفاده قرار مى گیرد از موجودى قبلى انبار است. فدراسیون فوتبال به این خاطر 
پوشیدن پیراهن رسمى آدیداس را به این شرکت اعالم کرد تا در جام ملت هاى آسیا با واکنش این شرکت 

مبنى بر قطع همکارى مواجه نشود.

صیادمنش جوان را مى توان یکى از بهترین بازیکنان استقالل در این فصل دانست که بسیار بهتر از 
خریدهاى پرهزینه و پرسروصداى این تیم عمل کرده است.

شاه ماهى ها همیشه قرار نیست پر اسم و رسم و با سن و سال باشند. این را الهیار صیادمنش این فصل به 
خوبى ثابت کرد. بازیکنى که هر دو تیم پرطرفدار پایتخت را مشترى خود مى دید و در نهایت به جمع  آبى هاى تهرانى 
پیوست. اگرچه در آن زمان از این انتقال کسى با عنوان صید شاه ماهى نام نبرد اما او در حدود 400 دقیقه اى که براى 
استقالل به میدان رفت روى چهار گل این تیم تأثیرگذار بود. البته او شاید براى نشان دادن توانایى هایش به ویترینى 

به نام لیگ برتر و استقالل نیاز داشت اما براى اثبات آن نه.
بازیکنى که پیش از این در تیم هاى ملى رده پایه هم نشان داده بود چه مهاجم خطرناکى است. بازیکنى که در سال 
95 در حالى به تیم نوجوانان عباس چمنیان پیوست که از بقیه بازیکنان هشت ماه کوچک تر بود اما توانست خودش 

را در آن تیم جا بدهد. بازیکنى که در جام ملت هاى نوجوانان 
درخشید و آنقدر گل زد و پاس گل داد و پنالتى گرفت که 
یکى از ارکان نایب قهرمانى ایران لقب گرفت. او همین 
عملکرد را در جام جهانى زیر17ســاله ها هم به نمایش 
گذاشت تا دیگر کسى به او  به چشــم یک جرقه نگاه 
نکند. حاال نوبت به یک ویترین خــوب بود تا گل ها 
و پاس گل هایــش در زیر آوار تیم هاى بزرگســال و 

بازیکنان بزرگ نماند و همه او را بشناسند. 
صیادمنش از همان ابتداى حضورش در استقالل 
خود را به خوبى نشــان داد. در بازى مقابل نفت 

مسجدسلیمان براى اولین بار در ترکیب اصلى قرار گرفت. یک گل و یک پاس گل و یک شروع طوفانى. 
آمارى که البته به جاى تشویق با نیمکت نشینى همراه شد تا بازى با سایپا که مجدداً در ترکیب قرار گرفت 
و این بار با گرفتن یک پنالتى به داد تیمش رسید. شفر این بار او را در ترکیب نگه داشت اما در 180 دقیقه 

هم او خوب نبود و هم استقالل که به دورى سه هفته اى اش از ترکیب انجامید.
مقابل صنعت نفت دقایق زیادى بازى نکرد اما در همان کمتر از 25 دقیقه چند هفته دورى اش را به 
خوبى براى استقالل جبران کرد. آمار او در 25 دقیقه فراتر از خوب بود. او در این دقایق سه شوت زد 
در حالى که بازیکنان فیکس استقالل بیشترین شوتى که به سمت دروازه حریف زدند دو شوت 
بوده است. 14 لمس توپ داشت که فقط شش لمس از روح ا... باقرى با 65 دقیقه حضور در 
میدان کمتر بود. یک گل براى تکمیل کردن این عملکرد شگفت انگیز کافى بود که آن را 
هم به ثمررساند تا دیگر نیمکت نشین کردن او کار آسانى براى شفر نباشد.  صیادمنش 

نشان داد که شاه ماهى ها مى توانند17 ساله باشند.

«رشید مظاهرى جایگزین بیرانوند در پرســپولیس مى شود»، 
«مظاهرى در ذوب آهن مى ماند»، «گلر اول سبزپوشان از این 
تیم جدا مى شود» و شایعاتى از این دســت را از قبل از شروع 
فصل جارى لیگ برتر تا االن بسیار شــنیده اید اما تازه ترین 
اظهارنظر درباره ماندن یــا رفتن ایــن دروازه بان ملى پوش 

ذوب آهن اصفهان را دیروز مدیرعامل این باشگاه عنوان کرد: «رشید 
مظاهرى تا پایان فصل با ذوب آهن قرارداد دارد و ذوب آهن خانه اوست.»

البته فوتبالدوستان فراموش نکرده اند که چندى پیش و پس از شکست 4 بر یک 
سبزپوشان در برابر تراکتورسازى، همین ســعید آذرى بود که با انتقادات تند و تیز 
و به زعم خودش پدرانه(!) از عملکرد گلر ذوبى ها، راه خروج از «خانه» را به پســر 

ناخلفش(!) نشان داد و گفت رشید هرجا مى خواهد مى تواند برود.
پس از انتشار این مصاحبه در رســانه ها و دلخورى مظاهرى از مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن دوباره گمانه زنى ها درباره اینکه این دروازه بان به زودى جمع سبزپوشان 

را ترك مى کند و به یک تیم لیگ برترى دیگر مى پیوندد، قوت گرفت.
این حدس و گمان ها هنگامى به اوج رسید که سرمربى سابق ذوبى ها در گفتگویى 
اعالم کرد که مى خواهد دو بازیکن را از تیمش کنار بگذارد و همه حواس ها را به 
سمت مسلمان و مظاهرى معطوف کرد اما در این مورد چرخش ایام به خواست امید 
نمازى پیش نرفت و این خود او بود که چند روز بعد از این ماجرا از ِســَمت هدایت 

سبزپوشان کنار گذاشته شد.
از روزى که على منصوریان روى نیمکت ذوب آهن نشســته گویــا ورق به نفع 
مظاهرى در این تیم برگشته است. حاال بحث، بیشتر در مورد ماندن او در تیم است 
تا جدایى اش از جمع ذوبى ها، چرا که این سنگربان جوان در تیم ملى امید هم شاگرد 
علیمنصور بود و حتى سال گذشته و در ابتداى فصل هفدهم لیگ برتر  که منصوریان 

سرمربى استقاللى ها بود شایعه شده بود او تصمیم دارد رشید را آبى پوش کند.
از آنجا که آذرى هم روز گذشته در گفتگو با «ایســنا» مظاهرى را یکى از ارکان 
موفقیت ذوب آهــن معرفى و ماندن یا رفتــن او را به خواســت على منصوریان 
منوط کرد، مى توان گفت فعًال بحث جدایى دروازه بان اول سبزپوشان از این تیم 
کمرنگ تر از قبل شده است البته از جانب مسئوالن این تیم. اینکه خود مظاهرى که 
پنج سال  است محافظت از دروازه ذوبى ها را در اختیار دارد اکنون و با این شرایط 
چه تصمیمى دارد هنوز معلوم نیست. آیا مى ماند و همچون گذشته به سنگربانى از 
ذوب آهن ادامه مى دهد و یا همانطور که پس از مصاحبه بحث برانگیز آذرى اعالم 

کرد «خانه» خود را ترك مى کند و به تیم دیگرى نقل مکان مى کند؟

د 
و قوس 
و رفتن

فدراسیون فوتبال در مذاکره با شرکت آدیداس به
ک 2019 آسیا لباس هاى این شرکت را برتن خواهد
هدایت ا... ممبینى، عضو هیئت رئیسه فدراســیون
تحریم ها قرارداد ما لغو شــود ولى ما با توجه به ص

این شرکت در جام ملت ها حاضر شویم.»
گفتنى است قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت آدی
از این تورنمنت شرکت آلمانى قرارداد را یکطرفه ف
فدراسیون فوتبال ایران ادامه دهد جریمه خواهد ش
بعد از این اعالم ، شرکت آدیداس محموله جدیدى
اکنون از سوى تیم ملى مورد استفاده قرار مىگ
پوشیدن پیراهن رسمى آدیداس را به این ش

مبنى بر قطع همکارى مواجه نشود.

صیادمنش جوان را مى توان یکى از
خریدهاى پرهزینه و پرسروصداى ای
شاه ماهى ها همیشه قرار نیست پر اسم و
خوبى ثابت کرد. بازیکنى که هر دو تیم پرطرفدار پا
پیوست. اگرچه در آن زمان از این انتقال کسى با عن
استقالل به میدانرفتروىچهار گلاینتیمتأثیر
به نام لیگ برتر و استقالل نیاز داشت اما براى اثبات
بازیکنى که پیش از این در تیم هاى ملى رده پایه ه
95 در حالى به تیم نوجوانان عباس چمنیان پیوست
را در آن تیم جا بدهد. بازیکنى که در جام ملت هاى
درخشید و آنقدر گل زد و پاس گل داد و پنالتى
یکى از ارکان نایب قهرمانى ایران لقب گرفت
عملکرد را در جام جهانى زیر17ســاله ها هم

گذاشت تا دیگر کسى به او  به چشــم یکج
نکند. حاال نوبتبه یک ویترین خــوب بو
و پاس گل هایــش در زیر آوار تیم هاى بزر
بازیکنان بزرگ نماند و همه او را بشناسند. 
صیادمنش از همان ابتداى حضورش در
خود را به خوبى نشــان داد. در بازى م
مسجدسلیمان براى اولین بار در ترکیب
آمارى که البته به جاى تشویق با نیمک
و این بار با گرفتن یک پنالتى به داد ت
هم او خوب نبود و هم استقالل که
مقابل صنعت نفت دقایق زیادى
خوبى براى استقالل جبران کر
درحالى که بازیکنان فیکس
4بوده است. 14 لمستوپ

میدان کمتر بود. یک گل
هم به ثمررساند تا دیگ
نشانداد که شاه

ســپولیس مى شود»، 
ول سبزپوشان از این 
ت را از قبل از شروع 
ده اید اما تازه ترین 
روازه بان ملى پوش 

باشگاه عنوان کرد: «رشید 
 دارد و ذوب آهن خانه اوست.»

4چندى پیش و پس از شکست 4 بر یک 
تیز ــعید آذرى بود که با انتقادات تند و
وبى ها، راه خروج از «خانه» را به پســر

خواهد مى تواند برود.
مدیرعامل باشگاه  دلخورى مظاهرى از
ین دروازه بان به زودى جمع سبزپوشان 

گر مى پیوندد، قوت گرفت.
که سرمربى سابق ذوبى ها در گفتگویى 
مش کنار بگذارد و همه حواس ها را به 
در این مورد چرخش ایام به خواست امید 
 روز بعد از این ماجرا از ِســَمت هدایت 

ذوب آهن نشســته گویــا ورق به نفع 
ماندن او در تیماست  در مورد ث، بیشتر
نگربان جوان در تیم ملى امید هم شاگرد 
ى فصل هفدهم لیگ برتر  که منصوریان 

تصمیم دارد رشید را آبى پوش کند.
با «ایســنا» مظاهرى را یکى از ارکان 
ــن او را به خواســت على منصوریان 
ى دروازه بان اول سبزپوشان از این تیم 
سئوالن این تیم. اینکه خود مظاهرى که 
 را در اختیار دارد اکنون و با این شرایط 
ى ماند و همچون گذشته به سنگربانى از 
ساز مصاحبه بحث برانگیز آذرى اعالم

یگرى نقل مکان مى کند؟

مذاکره فدراسیون فوتبال با شرکت آدیداس

صید بزرگ استقالل

امیرحسین صادقى  در تازه ترین مصاحبه خودش حرف هاى جالبى به زبان آورده است.
امیرحســین صادقى، کاپیتان و مدافع سابق اســتقالل چند سالى است که از 
صحنه اصلى فوتبال دور است و طى این سال ها با مصاحبه هایى که انجام 
داده زیاد درباره پشــت پرده ها صحبت کرده است. او در آخرین مصاحبه 
خود به روزنامه «خبرورزشى» چاپ دیروز درباره مسائل مختلفى حرف 
زده است. اول از همه او درباره هم بازى بودنش با فرهاد مجیدى این را 
به زبان آورده که «وقتى بازوبنــد را به فرهاد دادم گور خودم را کندم!» 
صادقى در بخشى دیگر از مصاحبه اش گفته که پرویز مظلومى در مقطعى 
از زمان به او گفته بوده اگر نمى توانى با رحمتــى کار کنى، برو! صادقى 
همچنین درباره اتفاقاتى که بین او و محمد مایلى کهن به وجود آمد نیز گفته 

که اگر پدرم را ول مى کردم، مایلى کهن را کشته بود!

باشگاه استقالل بخشى از طلب ســرور جپاروف را واریز کرده است و جپاروف به 
احتمال فراوان از نیــم فصل و پس از تغییرات در لیســت بازیکنان، پیراهن 
اســتقالل را دوباره بر تن خواهد کرد. جپاروف از استقاللى ها حدود 130 
هزار دالر طلب دارد و پیش از این گفته بود که براى حضور در استقالل 
باید طلب فصل قبل تسویه شــود، در همین راستا مدیران استقالل با 
صحبت هایى که با این بازیکن داشته اند او را مجاب کردند با دریافت 
بخشــى از طلبش به تهران بیاید و پس از آن مابقى طلب او  را تسویه 

کنند.
 گفته مى شود باشگاه استقالل بخشــى از طلب او را واریز کرده است و 
جپاروف به احتمال فراوان از نیم فصل و پس از تغییرات در لیست بازیکنان 

پیراهن استقالل را دوباره بر تن خواهد کرد.

ناگفته هاى کاپیتان سابق استقالل

جپاروف از نیم فصل در استقالل

مرضیه غفاریان

پشت دیوارهاى این « خانه» چه مى گذرد؟
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مفاد آرا
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ 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 6081 مورخه 1397/6/18 آقاى محمدرضا مظفرى به شناسنامه شماره 647 کدملى 1091218765 
صادره نجف آباد فرزند خیراله در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40مترمربع قسمتى از پالك شماره 482 اصلى 

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

پالك شماره 280 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شماره 5162 مورخه 1397/5/21 آقاى منصور کاویانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3420 کدملى 
1092118731 صادره نجف آباد فرزند ناصر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 409 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 5836 مورخــه 1397/6/11 آقاى محمد حســن حجتى به شناســنامه شــماره 611کدملى 
1091468631 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/10 مترمربع قسمتى 

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

از پالك شماره 667 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 6719 مورخه 1397/7/7 خانم زهرا شمسى به شناسنامه شماره 736 کدملى 6209715273 صادره 
باغ بهادران  فرزند عبدالعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع قسمتى از پالك 897/5 قطعه 9 

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

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شماره 6720 مورخه 1397/7/7 خانم گیتى امامى به شناسنامه شماره 23658 کدملى 1090234503 
صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 151/60 مترمربع قسمتى از 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 4617 مورخه 1397/5/6 خانم اکرم محمد زاده ها به شناسنامه شماره 903 کدملى 1091221804 
صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/80 مترمربع قسمتى 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 4620 مورخه 1397/5/6 خانم اکرم محمد زاده ها به شناسنامه شماره 903 کدملى 1091221804 
صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 25/80 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 227 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 5643 مورخه 1397/6/3 آقاى ســعید فاضل  نجف آبادى به شناسنامه شماره 24425 کدملى 
1090242174 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 183/37 مترمربع 
برروى پالك شماره 1527/4 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان (که باقسمتى پالك 1527/5 تشکیل یک 

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

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

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

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

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

از پالك شماره 553 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 6351 مورخه 1397/6/24 آقاى محمد جعفر محمدى به شناســنامه شــماره 431 کدملى 
1091077495 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 81/83 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 77 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 6566 مورخه 1397/6/27 خانم عزت فالحیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1048 کدملى 
1090946600 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/17 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 373 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 6757 مورخه 1397/7/10 خانم ماه پرى مختارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 245 کدملى 
1090938578 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254/05 

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

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

قسمتى ازپالك شماره 59 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 5526 مورخه 1397/5/28 خانم مریم غیور نجف آبادى به شناســنامه شماره  667 کدملى 
1091598843 صادره نجف آباد فرزند احمد قلى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
88/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 162/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

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

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

رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 6280 مورخه 1397/6/22 خانم فاطمه خسروى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26817 کدملى 
1090266146 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 347/50 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 561 اصلى واقع قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شماره 6294 مورخه 1397/6/22 خانم محدثه حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5495 کدملى 
1092139532صادره نجف آباد فرزند فضل اله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/40 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 961 اصلى واقع  درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

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

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

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

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

مى باشد 
34- رأى شماره 6754 مورخه 1397/7/9آقاى اکبرنامدارى به شناسنامه شماره 87 کدملى 1091074054 صادره 
نجف آباد فرزند على در ششدانگ یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 155/70 مترمربع قسمتى از پالك 530 قطعه 

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

قسمتى ازپالك 825 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 6470 مورخه 1397/6/26آقاى مجید مهدیه نجف آبادى فرزند مانده على به شناسنامه شماره 431 
کدملى 1091537496 صادره نجف آباد درششدانگ یک باب گاراژبه مساحت 269/86 مترمربع قسمتى از پالك 

شماره 77 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 6755 مورخه 1397/7/9 آقاى عباس قره بقلو به شناسنامه وکدملى شماره 4360126670 صادره 
خدابنده فرزند سلطانعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/23 مترمربع قسمتى از پالك 217 قطعه 11 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 6169 مورخه 1397/6/20 آقاى اسماعیل قنبرى به شناسنامه شماره 727 کدملى 1091508410 
صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/80 مترمربع قسمتى از پالك 758 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 6175 مورخه 1397/6/20 خانم معصومه آذرکیا به شناسنامه 488 کدملى 5499098026 صادره 
تیران وکرون فرزند على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 318 واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 6277 مورخه 1397/6/22 خانم اکرم حقیقى نجف آبادى به شناســنامه وکدملى شــماره 
1080136649 صادره نجف آباد فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 143/80 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 643 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شماره 5600 مورخه 1397/6/1 آقاى ابوالقاســم ربیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 12 کدملى 
1090762161 صادره نجف آباد فرزند محمود درســه ویک –دوم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب 
خانه به مساحت 39/30 مترمربع برروى قسمتى ازپالك 1387/3 واقع  درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان(که با 
ششدانگ پالك 1387/4 تشکیل یکباب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مورد تقاضا را ازمالکان رسمى  اسداهللا 

فاضلى ومحترم صافى به صورت عادى وبى واسطه خریدراى نموده است   
42- رأى شــماره 5864 مورخه 1397/6/12 خانم عفت کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 472 کدملى 

1091109613 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  دریک دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه به 
مساحت 39/30 مترمربع برروى قسمتى ازپالك 1387/3 واقع  درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان(که با ششدانگ 
پالك 1387/4 تشــکیل یکباب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مورد تقاضا را ازمالکان رسمى  اسداهللا فاضلى 

ومحترم صافى به صورت عادى وبى واسطه خریدراى نموده است   
43- رأى شماره 5601 مورخه 1397/6/1 خانم طاهره سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 1152 کدملى 
1090834489 صادره نجف آباد فرزند هاجى محمد  دریک ویک –دوم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک 
باب خانه به مساحت 39/30 مترمربع برروى قسمتى ازپالك 1387/3 واقع  درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان(که 
با ششدانگ پالك 1387/4 تشکیل یکباب خانه کامل رامیدهد )- متقاضى مورد تقاضا را ازمالکان رسمى  اسداهللا 

فاضلى ومحترم صافى به صورت عادى وبى واسطه خریدراى نموده است   
44- رأى شماره 5236 مورخه 1397/5/23 آقاى حسینعلى نادر به شناسنامه شماره 433 کدملى 1091452601 
صادره نجف آباد فرزند غالمعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 807 

اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
45- رأى شماره 6579مورخه 1397/6/31 خانم راضیه آقاکبیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 536 کدملى 
1091320225 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 446/85 متر مربع قسمتى 

ازپالك 836 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 6242 مورخه 1397/6/21 آقاى رمضان سارى به شناسنامه شماره 280 کدملى 5859646496 
صادره آبادان فرزند داود در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 97/75 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 
12 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواســطه از مالک رســمى خانم جمیله خدادادى 

خریدارى نموده است 
47- رأى شماره 6270 مورخه 1397/6/21 آقاى مجید باب الخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1892 کدملى 
1091231699 صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/50 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 377/1 واقع در قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 4856 مورخه 1397/5/11 آقاى غالمحســین ایزدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 16048 
کدملى 1090159110 صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/43 مترمربع که 
مقدار 6/70 مترمربع آن از پالك 1228 ومقدار 12/73 مترمربع آن ازپالك 1229/1 واقع در قطعه یک بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 6272 مورخه 1397/6/22 آقاى امیر ایوبى به شناسنامه شماره 2141 کدملى 1091256373 
صادره نجف آباد فرزند کاظم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/93 مترمربع قسمتى 

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

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

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

عادى مى باشد 
53- رأى شــماره 12516 مورخــه 1396/12/28 آقالى بهروز بهارلوئى به شناســنامه شــماره 2628 کدملى 
1092110828 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/64 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 5/1234 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 4667 مورخه 1397/5/7 خانم زهرا صالحى به شناسنامه شماره 1178 کدملى 1091404429 
صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ودو طبقه فوقانى به مساحت 

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

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

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

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

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

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

به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
61- رأى شماره 6910 مورخه 1397/7/23 آقاى على گرامى به شناسنامه شماره 1550 کدملى 1090348460 
صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/59 مترمربع قسمتى 

ازپالك 722 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 6911 مورخه 1397/7/23 خانم رضوان احمدى شــاهدانى  شناســنامه شماره 199 کدملى 
1091555524 صادره نجف آباد فرزند رضا  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/59 

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

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

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

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

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

مترمربع قسمتى از پالك 407 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 5775 مورخه 1397/6/7 آقاى فضل اله مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1194 کدملى 
1091198535 صادره نجف آباد فرزند سلطانعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/64 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

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

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

صورت عادى مى باشد 
71- رأى شــماره 6909 مورخه1397/7/23 آقاى حمیدرضا بى ریائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 11369 
کدملى 1092198296 صادره نجف آباد فرزند صفرعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/75 مترمربع 

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

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

مترمربع قسمتى از پالك 389 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شماره 6146 مورخه 1397/6/19 آقاى ابراهیم نظریان به شناسنامه شماره 29 کدملى 5759858343 
صادره فریدن فرزند روزعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/5 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
75- رأى شــماره 6112 مورخه 1397/6/19 آقاى على بدیهى نجف آبادى به شناســنامه شماره 894 کدملى 
1091601119 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 52/62 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 214 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره 6829 مورخــه 1397/7/19 آقاى عباســعلى على آبادى به شناســنامه شــماره 1 کدملى 
5499535884صادره تیران وکرون فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/48 مترمربع قسمتى از 

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

مترمربع قسمتى از پالك 129 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شــماره 6722 مورخه 1397/7/7 خانم آزاده رضایى به شناسنامه شماره 389 کدملى 1091293996 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/31 مترمربع قسمتى 

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

از پالك شماره 274 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شــماره 6350 مورخــه 1397/6/24 خانــم صغــرى معین فر به شناســنامه شــماره 424 کدملى 
1753932548صادره اهواز فرزند یوسف در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 173/40 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 859/898 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 6800 مورخه 1397/7/17 آقاى على منتظرى نجف ابادى به شناسنامه شماره 4115 کدملى 
1090374100 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/73 

مترمربع قسمتى از پالك 480/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 6801 مورخه 1397/7/17 خانم سیماکاظمى  نجف ابادى به شناسنامه وکدملى 1080280537 
صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 145/73 مترمربع 

قسمتى از پالك 480/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 6904 مورخه 1397/7/23 آقاى نعمت اله شفیعى به شناسنامه شماره 7 کدملى 1159649189 

صادره فریدن فرزند حفیظ اله در ششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 249/70 مترمربع قسمتى 
از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که در راستاى استاندارسازى به پالك 391/10139 تبدیل گردیده - 

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

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
85- رأى شماره 6902 مورخه 1397/7/23 آقاى احمد منتظرى به شناسنامه شماره 771 کدملى 1090959648 
صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/4 مترمربع قسمتى از پالك 192/2 قطعه 

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

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

مى باشد 
88- رأى شماره 6779 مورخه 1397/7/16 آقاى مجید محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28178 کدملى 
1090279809 صادره نجف آباد فرزند نصراله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/74 مترمربع قسمتى از 

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

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

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

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

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

رسمى احمد گلى زاده نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه خریدارى نموده است 
94- رأى شماره 6778 مورخه 1397/7/16 آقاى محمد صف آراء نجف آبادى به شناسنامه شماره 735 کدملى 
1091157634 صادره نجف آباد فرزند على در ششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 65/27 مترمربع 

قسمتى از پالك 840 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شــماره 6274 مورخه 1397/6/22 آقــاى اصغر ابراهیم زاده به شناســنامه شــماره 2140 کدملى 
1092249291 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/37 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شماره 6803 مورخه 1397/7/17 آقاى محمد قادرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28033 کدملى 
1090278349 صادره نجف آباد فرزند جعفر در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138/25 

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

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

صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
100- رأى شماره 6165 مورخه 1397/6/20 آقاى شهرام منوچهرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 199 کدملى 
1091566305 صادره نجف آباد فرزند بهرام در 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/91 

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

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

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

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

نیز ان راطبق قولنامه عادى از مالک رسمى آقاى حسینعلى عباسى خریدارى نموده است 
105- رأى شماره 6805 مورخه 1397/7/17 خانم فاطمه شیرزاد خانى قلعه شاهى به شناسنامه شماره 40 کدملى 
1091700400 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/40مترمربع قسمتى 

از پالك 391/1858 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
106- رأى شماره 6806 مورخه 1397/7/17 آقاى محمد حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1918 کدملى 
1091186121 صادره نجف آباد فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98/05 مترمربع 

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

1015 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
108- رأى شماره 4990 مورخه 1397/5/16 آقاى مجتبى نصرالهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 341 کدملى 
1091096635 صادره نجف آباد فرزند رضا در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 217/70 مترمربع که مقدار 
37/14 مترمربع آن ازپالك 162 ومقدار 180/56 مترمربع آن از پالك 164 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 6799 مورخه 1397/7/16 آقاى مهدى احمدى به شناسنامه شماره 820 کدملى 1091158487 
صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/10 مترمربع قسمتى از پالك 333 قطعه 

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

از پالك 1167 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى شماره 6593 مورخه 1397/6/31 آقاى حسن کمرانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 118 کدملى 
1091472981 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششــدانگ یک باب مغازه و فوقانى به مساحت 98/50 

مترمربع قسمتى از پالك 394/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 4662 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 مغازه و فوقانى مسکونى 
به مساحت 117 مترمربع قسمتى از پالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
نســبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى محســن نورمحمد نجف آبادى به صورت عادى وبى 

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شــماره 9682 مورخه 1396/10/16 آقاى محمد على لطفى به شناســنامه شماره 29996 کدملى 
1090298021 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 104/94 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 1019 اصلى واقع در قطعه 3 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
115- رأى شماره 6905 مورخه 1397/7/23 خانم اکرم زمانیان به شناسنامه شماره 139 کدملى 1091518718 
صادره نجف آباد فرزند عبداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288/71 مترمربع قسمتى از پالك 319 قطعه 
10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا را طبق قولنامه عادى باواسطه از طرف مالک رسمى خانم گوهر 

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

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

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

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

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

121- رأى شــماره 7002مورخه 1397/7/28 خانم فاطمه رفیعى اصفهانى به شناســنامه شماره 875 کدملى 
1091221529 صادره نجف آباد  فرزند امیر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131 مترمربع 

قسمتى از پالك 370 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122- رأى شماره 6067 مورخه 1397/6/18 خانم خدیجه رجائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 555 کدملى 
1090988583 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 35/40مترمربع  قسمتى 

از پالك شماره 1104/4 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
123- رأى شماره 6912 مورخه 1397/7/23 آقاى محمد باقر شریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 122 کدملى 
1090824181 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/6 مترمربع قسمتى از 

پالك 140/5 قطعه 11 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124- رأى شماره 7000 مورخه 1397/7/28 آقاى روح اله نبیان به شناسنامه شماره 2914 کدملى 1092257039 
صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب مغازه و طبقه فوقانى به مساحت 91/75 مترمربع قسمتى از 

پالك 280 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
125- رأى شماره 5233 مورخه 1397/5/23 آقاى جلیل سلطانى به شناسنامه شماره 1 کدملى 6219888561 
صادره بوئین و میاندشت فرزند رضا على در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 110 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 915/590واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک 

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

مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ابراهیم سورانى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد
127- رأى شــماره 5234 مورخــه 1397/5/23 آقاى على شــیرمحمدى  به شناســنامه شــماره 0 کدملى 
1270826018 صادره نجف آباد  فرزند علیرضا  در 1/5   دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
110مترمربع قســمتى از پالك شــماره 915/590 واقــع درقطعه 4 بخــش 11 ثبت اصفهــان -  متقاضى 

نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ابراهیم سورانى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد
128- رأى شماره 5140 مورخه 1397/5/20 خانم اعظم کارشناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 818 کدملى 
1091532265صادره نجف آباد فرزند یداهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174 مترمربع 

قسمتى از پالك 1120 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
129- رأى شماره 5141 مورخه 1397/5/20 آقاى سیدناصر غیورى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 656 کدملى 
1091089401صادره نجف آباد فرزند سیدمحمد  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174 
مترمربع قسمتى از پالك 1120 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/08/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/12 م الف: 292888 حسین زمانى- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد /8/509 
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 961222 
ج/6 له خانم الهه مکارمى علیه اقاى محسن مکارمى اسفرجانى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/421/500/264 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/10/9 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیر زمین اتاق 18 جهت فروش اموال اتومبیل پیکان سوارى به شماره اصفهان 548 ج 
67 ایران 13 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ امیر 
اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: از وسیله در پارکینگ 
امیر اصفهان بازدید گردید که برابر سوابق وســیله از مورخه 96/6/27 توقیف شده است- اسناد و مدارك وسیله 
رویت نگردید- موتور و گیربکس خاموش بود- بدنه کال زدگى داشت- الستیکها فرسوده بود- گلگیر عقب سمت 
چپ و راست رنگ شده بود- فاقد چراغهاى خطر عقب- درب جلو سمت چپ خوردگى داشت- با توجه به زمان 
توقیف احتماال فاقد بیمه نامه باشد. قیمت پایه کارشناسى وسیله در بامزار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده 
حدوداً مبلغ 16/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 282904 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى  دادگسترى 

اصفهان /8/470
ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد بتاریخ 1397/05/24 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى 
حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل اســت. پرونده امر به کالسه 299/97 ش ح 3 
تحت نظر است شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور و انشاء راى مى نماید.درخصوص دعوى خواهان عباس سلیمان با وکالت از محمد لطفى و عظیمه صادقى 
به آدرس خیابان امام بعد از چهارراه شهردارى-نبش کوى شــهامت طبقه فوقانى دفتر وکالت بطرفیت خوانده 
هاشم حاجى لو  به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 81/800/000 ریال بابت سه فقره چک به شرح 
متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ چک به شماره 1/025329 
-96/11/15 به مبلغ سى و پنج میلیون ریال و چک به شماره 1/025328 – 96/10/30 به مبلغ بیست و دو میلیون 
ریال و چک به شماره 1/025325 – 96/08/15 به مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال. دادگاه نظر به 
بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشتغال 
ذمه وى داشته و نظر به اینکه خوانده علیرغم نشر آگهى در جلسه حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارائه ننموده دعوى و 
مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است. لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به ماودا 
522- 519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرسى  مدنى حکم بر محکومیت خوانده هاشم حاجى لو به پرداخت 
مبلغ هشتاد و یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 264750 تومان هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهاى فوق الذکر لغایت اجراى حکم زمان پرداخت محکوم 
به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد در حق خواهان عباس سلیمیان صادر 
واعالم میگردد و در خصوص خوانده راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس 
از آن به مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 304347/م الف 

شریعتى- قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/9/188
 اخطار اجرایى

شماره 291/97 به موجب راى شماره 648 تاریخ 97/06/20 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.علیرضا پورقاســمیان نجف آبادى 2.کمال کربالیى پور به نشانى: هردو 
مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى کمال کربالیى پور به حضور در دفترخانه 
و انتقال سند خودرو ســوارى ســند پى کى آى مدل 1385 به شــماره انتظامى 16-688 ط 36 بنام خواهان و 
خوانده ردیف اول علیرضا پورقاسمیان نجف آبادى به پرداخت هزینه دادرسى 1/805/000 ریال محکوم مى باشد 
و همچنین محکوم به پرداخت مبلغ 2/900/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد. محکوم له: سعید یوسفى 
تندرانى به نشانى: تیران و کرون-روستاى تندران-خ شهید بابایى-پالك 371، ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به  محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 304429/م الف-شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد

9/189 /
 آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210020411- 97/8/22 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 شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مد ت 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
1- راى شــماره 139760302210000083 مورخ 1397/01/19 هیات اول آقاى اسماعیل قنبریان علویجه به 
شماره شناسنامه 191 کدملى 1091885958 صادره از علویجه فرزند على اکبر بر ششدانگ یک باب ساختمان 
مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم بدرالسادات مصطفوى فرزند مرحوم حسین احدى از ورثه مرحوم مونس چم 
انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/12 م الف: 291730 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/495
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى ولى کاویانى مهدى خورسندى  دادخواستى به خواسته الزام به تنظیم 
سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 527 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 10/ 
97 ساعت 15 / 5 عصر تعیین گردیده است 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 300116 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر  /9/190 
فقدان سندمالکیت

آقاى عبدالرضا فانوس البساطین  فرزند عبدالحسین با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود  
در دفترخانه 143 شاهین شهر رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 172250ه / 91 را 
که به شــماره پالك ثبتى 27640 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص64 
دفتر683 ذیل ثبت بنام آقاى عبدالرضا فانوس البساطین  فرزند عبدالحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
سند انتقال34285 مورخ 24 / 8 / 93 دفترخانه 236 شاهین شهر ششدانگ پالك فوق الذکر به او انتقال قطعى 
یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و طبق تبصره 5 ماده 120 آ. ق . ث  نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده 
، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد . 300624 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 9/191 
مزایده اموال غیر منقول (اسنادذمه )

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسنادذمه )پرونده 139604002141000250وشماره بایگانى 9600422- باعنایت 
به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق شــش دانگ پالك 16588 فرعى از 2360 فرعى از 406 اصلى واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان حوزه شاهین شهر ذیل ثبت 95732 دفتر 400 صفحه 308 با شماره 429605 چاپى سند 
با حدود شماآل اول بطول 88/2متر دیواریست به راه پله و راهرو مشاعى 16580 فرعى و دوم که غربى است بطول 
1055متردرب است به راه پله وراهرو مشاعى مزبور وسوم بطول 3,08 متردیوار و پنجره است به نورگیر مشاعى 
وچهارم که غربى است بطول 1,31 متر دیواریست به نور گیر مشــاعى مزبور وپنجم بطول 1,54متر دیواریست 
اشتراکى با آپارتمان 16586فرعى شــرقا“ بطول 13,67 متر دیواریست به پالك2359 فرعى جنوبا“ اول بطول 
0,15 متر بصورت قوس بطول 1,15 متر کال“دیواریست به حیاط مشاعى سوم بطول 3,62 متر دیوار وپنجره است 
به حیاط مزبور وچهارم که شرقى است بطول 1,20 متروپنجم بطول 3,05 متر دیوار کوتاهتر است به حیاط مشاعى 
مذکور غربا“ اول جمعا“بطول 5,4 متردیواریست اشتراکى با آپارتمان 16587 فرعى بنام آقاى رضا امینى سابقه 
ثبت داشته وبادرخواست زوجه ودر جهت وصول مهریه بازداشت گردیده وچون زوج تخلف از پرداخت بدهى ومهر 
نموده بستانکار تقاضاى ارزیابى وسپس مزایده مورد بازداشت را داده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى 
ارجاع وبه شرح ذیل توصیف نموده است ششدانگ اعیان آپارتمان406,16588 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
به مساحت 95,64 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقى طبقه یک که داراى حق العبور وحق استفاده از پارکینگ 
مشاعى 16582 فرعى وبا پیشرفتگى بصورت تراس متصله به مساحت 3,66 مترمربعدر سمت جنوب آپارتمان بر 
روى حیاط مشاعى که جزءمساحت کلى آپارتمان محاسبه شده است با قدر السهم از سایر مشاعات و مشتر کات 
طبق قانون تملک آگار تمانها وآیین نامه اجرایى آن میباشد وپالك فوق واقع در شاهین شهر –خ عطار –فرعى4 
شرقى –پالك25 مجتمع مسکونى مهتاب طبقه اول واحد5 کد پستى 37771-83136 آپارتمان مذکور از یک 
مجموعه سه طبقه مسکونى 10 واحدى با سازه اسکلت بتون وسقف تیرچه بلوك با نماى آجر نما سه سانتى که 
پارکینگ ها درطبقه همکف ودسترسى واحد از طریق سرویس پله با نماى کف سنگ وبدنه دیوار کوب ونرده فلزى 
(مجموعه فاقدآسانسور)میباشد واحد مربوطه دار اى دو اتاق خواب -سالن- با کف موزاییک ونماى داخلى اندود 
رنگ-سرویسها وآشپزخانه کاشى سرامیک- کابینت آشپزخانه فلزى- درب و پنجره بیرونى پروفیل آهنى درب 
داخلى چوبى با چار چوب فلزى-سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش یخارى گازى و آبگرمکن مخزنى و داراى 
انشعابات آب وگاز مشترك مجموعه برق مجزا میاشد. نظریه کار شناسى: با عنایت به موارد فوق الذکر موقعیت 
ومحل ملک مساحت عرصه واعیانى  نداشتن هیچ منع قانونى  یا بدهى در مورد فروش  و با در نظر گرفتن جمیع 
عوامل موثر در قیمت گذارى (خصوص بازار حاکم بر عرضه و تقاضا)ارزش کل شش دانگ واحد مذکور در زمان 
مباشرت به کار شناسى برابر1434600000 معادل یکصد وچهل وسه میلیون وچهار صد وشصت هزار تومان برآورد 
واعالم نظر میگردد“و وکیل بستانکار اعالم نموده که مورد وثیقه فاقد بیمه میباشد.لذا مزایده از ساعت9 الى12 روز 
دوشنبه مورخ 1397,10,10.در اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر –واحد اجرا-طبقه همکف از طریق مزایده 
به فروش میرسد مزایده از مبلغ پایه مزایده 1,434,600,000 ریال معادل یکصد وچهل وسه میلیون وچهار صدو 
شصت هزار تومان شروع وبه باال ترین قیمت پیشــنهادى نقدا“ فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب –برق –گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراك ومصرف  در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهر دارى وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد وفروش صرفا“ نقدى میباشد ضمنا“ این آگهى فقط یک نوبت در روز نامه چاپ 
اصفهان روز دوشنبه مورخ 1397,9,12درج ومنتشر میگرددو در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول خواهد 
شد توضیحا“ جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضاى کتبى وارایه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد وامالك سپرده نماید. م.الف303144 سلطانیان مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/  9/192 
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چرت زدن در طــول روز مى تواند در الگوهاى خواب شــبانه تان 
اختالل ایجاد کند که این مى تواند به سالمت کلى تان صدمه وارد 
کند اما در طول تاریخ افراد بزرگ و معروفى مثل ادیسون، اینشتین، 
چرچیل، ناپلئون و خیلى هاى دیگر بوده اند که تحت هیچ شرایطى 

از چرت روزانه شان نمى گذشتند.

چرت زدن چه فایده اى براى شما دارد؟
اگر عمل چرت زدن به طور عاقالنه و صحیح انجام شود، مزایایى 

را براى سالمتى شما در بر خواهد داشت:
 تقویت انرژى: همانطور که انتظار مى رود چرت زدن باعث 
تقویت انرژى مى شود. این موضوع اگر شــما کارى دارید که به 
نهایت دقت و توجهتان در بازه هــاى زمانى مختلف احتیاج دارد، 
خیلى مهم است. اما با این حال اگر خیلى کوتاه و خیلى طوالنى هم 
چرت بزنید، وقتى بیدار مى شوید احساس خواب آلودگى و گیجى 

بیشتر مى کنید، به همین دلیل باید روش مناسب را در پیش بگیرید 
و تعادل ایجاد کنید.

کاهش استرس: وقتى اوضاع خیلى در هم و پریشان کننده 
مى شود، بد نیست که به مغزتان کمى استراحت بدهید. به همین 
دلیل است که وقتى صبح ها بیدار مى شوید، اوضاع به نظرتان کمى 
آرام تر مى آید، چون شب که خواب هستید و در هوشیارى نیستید، 
ذهنتان روى مشکالت کار کرده و در واقع نوعى پردازش روانى 
برایتان انجام داده تا وقتى بیدار شدید، بتوانید با شرایط کنار بیایید.

 خالقیت: اگر یک چرت به اندازه  کافى طوالنى باشد که چرخه  
خواب کامل شــود، مغزتان پیوندهاى جدیدى برقرار کرده و در 
نتیجه وقتى بیدار مى شوید از خالقیت بیشترى برخوردار هستید. 
متأسفانه چرت هاى خیلى کوتاه این ویژگى را ندارند، چرا که شما 

براى تکمیل چرخه  خواب به حدود 90 دقیقه زمان احتیاج دارید.
 تقویت خلق و خو: اگر شــما احســاس خســتگى کمتر، 

انگیزه هاى بیشــتر و اســترس کمتر مى کنید، در حقیقت خلق و 
خویتان تقویت و بهتر شده است که این نه تنها براى خودتان، بلکه 

براى اطرافیانتان هم خوب است.

پس مشکل چیست؟
اگر چرت زدن این همه مزایا دارد، پس مشکلش چیست؟ با اینکه 
چرت زدن خوب است اما اگر صحیح انجام نشود، مشکالتى که 
ایجاد مى کند بیشــتر از مشــکالتى که حل مى کند، خواهد بود. 
بعضى از مــردم براى چرت زدن طراحى نشــده اند، اغلب به این 
دلیل که ساعت بدنشان آنقدر دقیق است که چرت زدن آن را به 
هم مى زند؛ به عالوه چرت هاى بیش از حد طوالنى یا بیش از حد 
کوتاه هم مى توانند بر بى حسى و خواب  آلودگى فرد اضافه کنند. 
بنابراین براى دستیابى به مزایاى چرت زدن بهتر است که آن را به 

طور صحیح انجام دهیم.

رعایت یک رژیم غذایى سالم همانند یک راز سر به مهر نیست، بلکه توصیه اى همیشگى محسوب مى شود خوراکى هایى که طول عمر را زیاد مى کند
که البته بسیارى از ما آن را نادیده مى گیریم. مواد غذایى که روزانه و به طور مرتب مصرف مى کنیم، مى توانند 
نقشى تأثیرگذار در افزایش طول عمر ما داشته باشند. بر همین اساس، در ادامه قصد داریم برخى از بهترین 

مواد غذایى ضد پیرى را که مى توانند چندین سال به طول عمر شما اضافه کنند، معرفى کنیم. 

نخود سبز
نخود سبز را به هر شکلى که مصرف 
کنید در سوپ، ساالد، به صورت پوره 
و... براى سالمتى تان فوق العاده مفید 
است. به طور کل خوردِن حبوبات سبز 
و زرد (مانند لپه) به صورت پخته شده 
بخشــى از رژیم غذایى مدیترانه اى 
است که مى تواند روند پیرى سلول ها 
را ُکند کند. فیبر و آنتى اکسیدان هاى 
موجود در این حبوبــات، قدرت ضد 

پیرى دارند.

گردو
خوردن دانه هــا و مغزها یکى از بهترین 
کارهایى اســت که براى سالمت تان 
مى توانید انجام دهید. افرادى که ســه 
بار در هفته یا بیشــتر آجیل مى خورند، 
مخصوصًا گردو، دو تا ســه ســال به 
عمرشــان اضافــه مى کننــد. گردو 
دوســت ها به میزان چشــمگیرى از 
ریسک ابتال به سرطان و بیمارى هاى

 قلبى خود کم مى کنند که از بزرگ ترین 
عامل هاى مرگ و میر با افزایش ســن 

است.

هویج
هویج یکــى از بهتریــن نمونه هاى 
غذاى سالم اســت اما آیا مى دانستید 
که خوردن هویج نه تنها ســال ها به 
عمرتان اضافه مى کند، بلکه زیباترتان 
هــم مى کند؟ مطالعات نشــان داده 
کاروتنوئیدهایــى کــه عامل رنگ 
نارنجى درخشــان هویج هســتند، 
مى توانند پروســه  پیرى را ُکند کرده 

و شما را جذاب تر کنند.

پروتئین هاى گیاهى
نگران نباشید، نمى خواهیم توصیه کنیم 
استیک و کباب و... را با پروتئین هاى 
گیاهى جایگزین کنید، بلکه کافى است 
یکى دو روز در هفته را بدون گوشت سر 
کنید. افزودن منابع گیاهى پروتئینى به 
رژیم غذایى مى تواند طول عمر را بیشتر 
کند، مخصوصًا اگر دچار مشــکالت 
کلیوى باشــید. غذاهایى مانند کینوآ، 
برنج، لوبیا، ســویا و... تقریبًا به اندازه  
یک وعده گوشت پروتئین دارند و ضمنًا 
فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى بیشترى 

نیز به بدنتان مى رسانند.

ساردین
اســیدهاى چرب امگا 3 در افزایش 
طول عمر قدرتمند هســتند و کمک 
مى کنند از ریسک بیمارى هاى قلبى 
و دیابت کم شود. هرچند این ترکیبات 
جادویى را در انواع ماهى هاى چرب 
مى توانید پیــدا کنید. فقط یک وعده 
ساردین مى تواند نیمى از نیاز روزانه  
به امگا 3 و تقریبــاً 400 درصد از نیاز 
روزانه  به ویتامین B12 را تأمین کند 
که ماده مغذى مهــم دیگرى براى 

افزایش طول عمر است. 

نارگیل
داشــتن رژیــم غذایى سرشــار از 
چربى هاى سالم که شامل اسیدهاى 
چرب زنجیــره متوســط موجود در 
نارگیل هــم مى شــود، مى تواند با 
محافظت از DNA در برابر آســیب، 

سال ها به عمرتان اضافه کند.

شکالت
شــکالت یکــى از لذیذتریــن 
خوردنى هاســت که حتمًا با فواید 
بى نظیرش هم آشــنا هســتید اما 
امروزه دانشمندان مى گویند براى 
طول عمر نیز مفید است. شکالت 
منبع خوبى از «رزوراتول» اســت؛ 
آنتى اکسیدانى که مى تواند پیرى 

سلول ها را متوقف کند. 

انار 
دانه هاى ترش و شــیرین و یاقوتى 
رنگ انار عالوه بر زیبــا بودن واقعًا 
اعجازانگیز هستند. دانشمندان کشف 
کرده اند کــه «اورنیتین» مولکولى 
موجــود در انار اســت که توســط 
میکروب ها در روده بــه صورتى در 
مى آید که به سلول هاى عضله، این 
قدرت را مى دهد تــا از خود در برابر 
علت هاى اصلى پیــرى محافظت 

کنند. پیرى دارند.
فیباست.

نیز

 فواید چرت زدن براى بدن

بزرگ شــدن کلیه ها زیاد متعارف نیست اما 
این اتفاق در صورت رخ دادن، عالیمى دارد 
که در ادامه به معرفى نشانه هاى بزرگ شدن 

کلیه ها مى پردازیم.

درد
سوزش یا درد حین ادرار ممکن است نشانه اى 
از عفونت مجارى ادرار باشد که مى تواند باعث 
بزرگ شدن کلیه ها شود. این درد ممکن است 
در نزدیک لگن، باالى مثانه یا نزدیک ناحیه 
پایین شکم حس شــود. مردان مبتال به یک 
عفونت اغلب درد را در انتهاى مجراى ادرار 
احساس مى کنند، در حالى که این درد در زنان 

اغلب در نزدیکى بازشدگى واژن وجود دارد.
دردى که در یک طرف پایین شــکم حس 

مى شــود، اغلب مرتبط با تورم ســریع کلیه 
است. منشأ درد در صورت بزرگ شدن کلیه 
ممکن اســت در پایین کمر باشد یا از شکم 
نشــأت بگیرد. هنگامى که پوشش خارجى 
کلیه متورم مى شــود، مى توانــد باعث درد 
شدید، حالت تهوع و اســتفراغ شود. سنگ 
کلیه همچنیــن مى تواند باعث درد شــدید 
در پایین کمر شــود. هنگامى که سنگ در 
مجارى ادرارى قرار گیــرد، مى تواند موجب 
بزرگ شــدن کلیه و ایجاد دردى شود که به 
صورت موجى بروز پیدا کرده و 20 تا 30 دقیقه 

ماندگار است.

تغییرات در ادرار
تغییرات در الگوى دفع ادرار ممکن اســت 

پزشک را ترغیب کند که براى معاینات بیشتر 
و کنترل رشــد، کلیه ها را بررسى کند. انواع 
مختلف دیابــت باعث تکرر ادرار و آســیب 
به کلیه ها مى شــوند. با اینکه نیــاز به دفع 
مکرر ادرار در طول شب در میان افراد مسن 
غیرمتداول نیســت اما اغلب نشــان دهنده  
مراحل اولیه اختالل کلیه است. بزرگ شدن 
کلیه ها یکى از عوارض جانبى شــب ادرارى 
اســت. خون در ادرار یکى دیگر از عالیمى 
است که پزشک باید براى کنترل آن، بزرگ 

بودن کلیه ها را بررسى کند.

تورم
تورم گاهــى اوقات زمانى مــورد توجه قرار 
مى گیرد که بیمار دچار افزایش وزن ســریع 

مى شود و ارتباطى با دالیل دیگر ندارد. طبق 
نظر پزشکان، نارسایى کلیه در اثر نشت مایع 

به بافت هاى بدن حاصل مى شود.
نارسایى قلبى مى تواند باعث تورم کلیه شود، 
زیرا پمپاژ ضعیف قلب به کلیه این عالمت را 

مى دهد که نمک و مایعات را نگه دارد. 

پیشگیرى از بزرگ شدن کلیه ها
با رعایت و انجــام این دســتورالعمل هاى 
ســالمتى مى توانید تــا حد زیــادى از بروز 
التهــاب کلیــه جلوگیــرى کنید: داشــتن 
وزن متعادل، ترك ســیگار، کنترل فشــار 
خون، کنترل قند خون در ســطح متعادل با 
توجه به محدودیت هاى ســالمت و انجام

 ورزش.

 نشانه هاى بزرگ شدن کلیه
بزرگ
این اتف
که در
کلیه ه

د
سوزش
از عفون
بزرگ
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یونس حیدرى، پژوهشگر طب سنتى گفت: ویتامین D یکى از ویتامین هاى ضرورى و مورد نیاز 
بدن است که حجم زیادى از آن در اثر تابش نور خورشید و تماس آن با پوست تأمین مى شود.

وى اظهارکرد: مصرف تخم کتان قرمز آسیاب شــده به همراه ماست و آویشن یک میان وعده 
مناسب و سرشار از ویتامین D محسوب مى شود.

این پژوهشگر طب ســنتى تصریح کرد: عرق یا دمونش یونجه به همراه عسل، حجم باالیى از 
ویتامین D را به بدن مى رساند، همچنین استفاده از عرق بابا آدم و عرق مخلصه براى کسانى که 

از کمبود این ویتامین رنج مى برند، فوق العاده مؤثر است.
 حیدرى تأکید کرد: همچنین استفاده از کشک به شرطى که حاوى نشاسته و جوهر لیمو نباشد، 
مصرف ماهى ها به خصوص ماهى تن، قارچ و زرده تخم مــرغ در تأمین ویتامین D بدن نقش 

چشمگیرى دارند.

برگ اسفناج از نظر طب قدیم ایران، کمى سرد و تر است و 
برخى عقیده دارند که متعادل است، یعنى نه سرد و نه گرم است. 

-برگ اسفناج منبع غنى ویتامین هاى C ، B 3 ، A و آهن و پتاسیم است. 
-بدن را قلیایى مى کند. 

-خنک کننده است و براى پایین آوردن تب مفید است. 
-ورم روده  کوچک را رفع مى کند. 

-براى ورم ریه مفید است. 
-ملین است و یبوست را برطرف مى کند. 

-براى الغر شدن و وزن کم کردن مفید است. 
-اسفناج به دلیل داشتن ماده اى به نام «اسپیناسین»، هضم غذا را تسریع مى کند. این ماده باعث تحریک 

معده و ازدیاد ترشحات آن مى شود. 
-خوردن اسفناج در رفع تشنگى مؤثر است. 
-براى از بین بردن ورم و دردگلو مفید است. 

-آش اسفناج با گشنیز براى سردردهایى که ناشى از سوءهاضمه و اختالل دستگاه گوارشى است، مفید 
است. 

-اگر آش اسفناج را با آبلیمو و سماق و یا آبغوره بخورید، سردردهاى ناشى از اختالل کیسه  صفرا 
را برطرف مى کند.

برگ هاى بالنگ بوى لیمو مى دهد و به طور طبیعى همیشه سبز است. دمکرده پوست این میوه، 
به عنوان یک ُمسّکن قوى به شمار مى رود، جویدن پوست آن باعث خوشبو شدن دهان مى شود، 
تقویت کننده قلب و کبد و تخم آن ضد تب اســت، مانع ایجاد نفخ مى شود و به هضم غذا کمک 
مى کند. ضماد تهیه شده از میوه بالنگ و سرکه براى درد مفاصل، نقرس و ورم هاى مختلف مفید 

است. همچنین پوست آن خاصیت ضد سرفه و نرم کننده سینه دارد.

D با خواص بالنگ آشنا شوید روده تان را جارو کنید دمنوشى سرشار از ویتامین 

D ها به خصوص ماهى تن، قارچ و زرده تخم مــرغ در تأمین ویتامین D بدن نقش 
رند.
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جز خداوند هر شــنوایى، آوازهاى لطیف را نشــنود و فریادهاى درشت 
گوشش را کر کند و هر آواز، که از او دور باشــد نتواند شنید. جز او، 
هر بینایى از دیدن رنگ هاى پنهان و اجســام لطیف نابیناست و جز او، هر 
آشــکارى در نهان نیست و جز او، هر نهانى آشــکار نباشد. آن چیزها که 
آفریده نه براى آن اســت که بر ســلطه خود بیافزاید و نه به علت بیم از 

موال على (ع)حوادث روزگار .

امسال 12 آذر روز جهانى افراد داراى معلولیت با شعار 
توانمندسازى افراد داراى معلولیت و حصول اطمینان از 
فراگیرى و برابرى است که مدیرکل و معاونین بهزیستى 
به این مناســبت ترجیح دادند در جمــع خبرنگاران به 
تشریح فعالیت هاى انجام شده و در حال انجام بپردازند، 
تا رســانه ها با انعکاس این فعالیت ها، مردم را بیش از 

گذشته آگاه سازند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در جمع خبرنگاران در 
تاالر اجتماعات بهزیستى با تبریک این روز به معلولین 
و خانواده هایشان، از همه کسانى که براى احقاق حق 

معلولین در جامعه گام برمى دارند قدردانى کرد.
دکتر مرضیه فرشــاد با بیان اینکه معلولیت بر اساس 
رتبه بندى ICF، میــزان نقص عضــو و در مجموع با 
شــرایط اجتماعى، در نظر گرفته مى شود، افزود: ما در 
اســتان اصفهان 120 هزار معلول داریم که به ترتیب 
معلولین جسمى حرکتى با 38 هزار نفر و معلولین ذهنى 
با 23 هزار نفر بیشترین تعداد معلولین استان را تشکیل 
داده اند. این در حالى است که با تالش بى وقفه 15 ساله 
و اجراى طرح تنبلى چشم، این معلولیت با 1000 نفر، 
آخرین رده معلولیت در اســتان را دارا بوده و امید است 

بتوانیم در آینده معلولیت شنوایى را نیز حذف کنیم.
وى با بیان اینکه در راستاى مناسب سازى، ستاد پیگیرى 
و هماهنگى مناسب سازى در اســتان تاکنون اقدامات 
بسیار خوبى را به انجام رســانده است، گفت: این ستاد 
و دبیرخانــه با 18 تیــم در ســال 96 و افزایش تیم ها 
در ســال جارى، مناسب ســازى در ادارات اصفهان و 
شهرهاى استان را مورد بررســى قرار داد و در 9 ماهه 
سال جارى نیز شهردارى اصفهان صد دستگاه اتوبوس 
را مناسب سازى کرده و به ناوگان داخل شهرى اضافه 
نموده و در ایســتگاه هاى BRT و ایستگاه هاى عادى 
مناسب ســازى صورت گرفته و در حقیقــت تاکنون 
شــهردارى اصفهان با جدیت، هر کارى که در زمینه 
مناسب ســازى براى معلولین بوده را به انجام رسانده 
است و همراهى بســیار خوبى با بهزیستى استان دارد 
و امید است دســتگاه هاى دولتى براى تردد معلولین تا 
یکسال آینده براى مناسب سازى مشکلى نداشته باشند. 
البته براى رفع مشــکالت معلولین، مردم و شهروندان 
و به طور کلى هر کس به اندازه وســع خــود مى تواند 

مؤثر باشد.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان از صدور مجوز 
براى 200 مرکز مشاوره ارائه خدمات خبر داد و اظهار 

کرد: مردم براى ازدواج و حتى والدینى که یک معلول 
دارند براى پیشــگیرى از معلولیت فرزندان بعدى، به 
مراکز مشاوره بهزیستى که ما بیشترین یارانه را براى 
مشاوره ژنتیک پرداخت مى کنیم مراجعه مى کنند. البته 
درصدد بودیم براى آشنایى بیشتر مردم با مراکز مشاوره 
بهزیستى، بنر در مراکز بهداشــت که زیر نظر دانشگاه 
علوم پزشکى است نصب کنیم که تاکنون این امر تحقق 

نیافته است.
دکتر فرشــاد ادامه داد: ما در خانه سالمت به دختران 
آسیب ندیده در معرض آسیب خدمت ارائه مى کنیم ولى 
زنان آسیب دیده در خانه سالمت نگهدارى نمى شوند 
و در بخش دولتى به صورت شــبانه روزى راهنمایى و 
حمایت مى شوند و قرار است مرکز روزانه زنان در سال 
جارى به بخش غیردولتى واگذار شود و تالش داریم به 
جاى توســعه مراکز، آموزش زندگى بدهیم تا زنان در 

معرض خشونت و... قرار نگیرند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان معتقد است بسیارى 
از آسیب هاى اجتماعى که در گذشته گزارش نمى شد 
امروز با اعتماد مردم به خط 123 و شفافسازى بهزیستى 

بیشتر اعالم شده و بهزیستى نیز مداخله مى کند.
■■■

معاون امور توانبخشى بهزیستى اســتان اصفهان نیز 
گفت: ما در اســتان اصفهان 3700 خانواده داراى دو 
معلولیت به باال داریم و استقالل و به خودکفایى رسیدن 

معلولین با خواســت معلول و همکارى خانواده میسر 
شده است.

ســید اصغر فیاض اظهار کرد: ما خدمات مختلفى را به 
جامعه معلولین در استان ارائه مى دهیم که ارائه وسایل 
کمک توانبخشــى، کمک هاى موردى و... از آن جمله 

است.
وى مراکــز اقامتــى شــبانه روزى تحت پوشــش را 
بزرگ ترین چالش بهزیستى اســتان برشمرد و افزود: 
230 نفر در مراکز اقامتى شبانه روزى بهزیستى استان 
اضافه بر ســازمان هســتند که هیچ یارانه اى به آنان 
نتوانســتیم بدهیم و از نظر تأمین بودجــه براى آنان 
بهزیستى استان دچار مشکل است و در کل ما در استان 
اصفهان ماهیانه با 150 میلیون تومان کسرى بودجه در 

مراکز شبانه روزى مواجه هستیم.
وى همچنین حذف بیمــه مکمل که به صورت کمک 
درمان به استان ها ابالغ شد را از دیگر مشکالت خواند 
و گفت: ما نمى توانیم به مطالبــات درمانى افراد تحت 
پوشش مراجعه کننده پاسخ دهیم و مددجویان بهزیستى 
هزینه هاى بسیار ســنگینى دارند که مشکالت آنها را 

افزایش مى دهد.
معاون امور توانبخشــى بهزیستى اســتان اصفهان از 
برگزارى نمایشگاه و دستاوردهاى معلولین در دانشگاه 
اصفهان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه آثار معلولین در 
معرض دید قرار خواهد گرفت. وى اظهار امیدوارى کرد 

با اجراى قانون جامع حمایت از معلولین، شاهد وضعیت 
مطلوب ترى باشیم.

■■■
معاون امور اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان نیز از 
راه اندازى ســامانه ثبت الکترونیکى متقاضیان طالق 
در شهر اصفهان گفت و اذعان کرد: این سامانه با هدف 
مداخالت به موقع در امر پیشگیرى از طالق راه اندازى 
شــده و متقاضیان طالق، مســتقیمًا با مراجعه به این 
سامانه، نوبت مشــاوره قبل از طالق مى گیرند و براى 

مشاوره پذیرش مى شوند، تا به مصالحه برسند.
مجتبى ناجى با بیــان اینکه این افــراد، درگیر فرآیند 
قضائى نخواهند شد، افزود: ما به این سامانه که مى تواند 
صلح و ســازش ایجاد کــرده و متقاضــى را از طالق 
منصرف کند بسیار خوشبین هستیم و امید داریم طالق 

در جامعه و استان روزبه روز کاهش یابد.
وى گفت: این سامانه تاکنون در 13 استان کشور آماده 

راه اندازى بوده و یا راه اندازى شده است. 
معاون امور اجتماعى بهزیســتى استان اصفهان اظهار 
کرد: در شش ماه اول ســال جارى 5251 مورد طالق 
در کل استان، ثبت شــد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، 25 درصد افزایــش دارد و ازدواج نیز در این 
مدت نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، 5/7 درصد 

رشد داشته است.
ناجى گفت: در اســتان اصفهــان 9200 خانوار زنان 

بى سرپرست تحت پوشش بهزیســتى قرار دارند و در 
استان چهار خانواده داراى فرزندان پنج قلو، 14 خانواده 
داراى فرزندان چهارقلو و 370 خانواده داراى فرزندان 
سه قلو داریم و اســتثنائًا فرزندان خانواده هاى سه قلو 
به باال تا شش ســالگى، مشمول کمک هاى مستمرى 

بهزیستى مى شوند.
■■■

معاون مشارکت هاى مردمى بهزیستى استان اصفهان 
هم اشتغال براى معلولین را یکى از مهمترین خدمات 
به همنوع بیــان کرد و گفــت: در امور رســیدگى به 
معلولین، اساســى ترین راهکار حل مشکالت، کمک 
به اشتغال معلولین است و در سال جارى تاکنون 607 
نفر با پرداخت تســهیالت هشــت میلیارد تومان وام 
قرض الحسنه به آنان و براى هر کدام 13 میلیون تومان 
با بازپرداخت پنج ساله، خود اشتغالى ایجاد شد که 77 
درصد از استفاده کنندگان این تسهیالت، معلولین بودند. 
همچنین در کاریابى اشتغال در بخش خصوصى نیز 35 

درصد جذب شدند.
سید اصغر شاه زیدى گفت: براى کارفرمایانى که افراد 
معلول را جذب کنند ما پنج سال حق بیمه خویش فرما 
و حق بیمه سهم کارفرما را مى پردازیم که تاکنون 633 
نفر از این خدمات استفاده کردند. همچنین 272 نفر از 
پرداخت یارانه ارتقاى کارآیى معلولین استفاده کردند. 
در طرح کارفرمایانى که معلولین را بــه کار گیرند نیز 

بهزیستى 10 تا 50 درصد حقوق بر اساس قانون کار را 
به کارفرما براى مدت پنج سال پرداخت مى کند که 28 

نفر جذب شدند.
وى ادامه داد: ما امســال شــرکت تعاونى معلولین و 
مددجویان را با نام اختصاصــى «تام» راه اندازى کرده 
و محصوالت آنان را جمع آورى و برندســازى کرده ایم 
تا در داخل و خارج کشــور محصــوالت معلولین، به 

فروش برسد.
معاون مشارکت هاى مردمى بهزیستى استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در زمینه مســکن هــم تفاهمنامه 
چندجانبه در دى ماه 94 بین دستگاه هاى مرتبط منعقد 
شد و بر این اساس خانواده هاى داراى دو معلول ساکن 
در شهرها و روســتاها با اختصاص تسهیالتى به آنان، 

مى توانند صاحب مسکن شوند.
شاه زیدى افزود: در سال جارى مشارکت هاى مردمى 
نســبت به ســال قبل، 11 درصد رشد داشــته و کل 
مشارکت هاى مردمى در دو بخش دولتى و غیردولتى به 

صورت نقدى و غیرنقدى 30 میلیارد تومان بوده است.
■■■

معاون امور پیشگیرى بهزیســتى استان اصفهان هم 
در این نشســت مطبوعاتى اظهار کــرد: معاونت امور 
پیشگیرى بهزیستى اســتان اصفهان داراى چهار دفتر 
پیشگیرى از آسیب ها، اعتیاد، پیشگیرى از معلولیت و 

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختى است.
محمدسعید محمدى افزود: در شــش ماه سال جارى 
در غربالگرى شنوایى 34120 نفر شرکت کردند که از 
این تعداد 3367 نفر مشکوك شناسایى شدند که از این 
میزان هم 143 نفر پس از معاینه، کودکانى بودند که اگر 
این مداخالت نمى شد معلول مى شدند. در غربالگرى 
بینایى نیز که ویژه کودکان ســه تا شــش سال بود در 
این مدت 77501 نفر معاینه شــدند که 1900 نفرشان 
مشــکوك بودند و مداخله صورت گرفت. این در حالى 
است که 8180 نفر هم از مشاوره ژنتیک ما بهره گرفتند.

وى گفت: براى اولین بار، طرح آگاه سازى پیشگیرى از 
معلولیت در دوران سالمندى در بهزیستى استان انجام 
و قرار است 7000 ســالمند در این طرح مورد آزمایش 

قرار گیرند.
معاون امور پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان عنوان 
کرد: مشاوره از طریق تلفن 1480 رایگان بوده و از آغاز 
سال جارى تاکنون بیش از 60 هزار نفر با این خط تلفنى 
تماس گرفتند و از مشاوره ما استفاده کردند و نیاز است 

این خط، توسعه یابد.

مدیرکل بهزیستى در جمع خبرنگاران اعالم کرد

120 هزار معلول در استان اصفهان زندگى مى کنند
ساسان اکبرزاده

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: با بهره بردارى از پایانه بار هوایى( کارگو ترمینال)، 

صادرات کاال از استان رونق مى گیرد.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: کار ساخت و ساز این پایانه 
بار هوایى سه سال قبل در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان میوه استان 

آغاز شد و اکنون در شرف بهره بردارى است. 
وى با اشاره به اینکه عملیات ساخت ساختمان این پایانه بار 
هوایى از مدت ها قبل خاتمه یافته است، اظهارکرد: براى 
راه اندازى آن نیازمند عقد قرارداد با شرکتى بودیم که ضمن 
داشتن مجوز حمل و نقل بار هوایى، از تجربه الزم در این 

زمینه برخوردار باشد. 
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
اضافه کرد: هفته گذشــته توانستیم با همکارى مدیرکل 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى با یک شرکت حمل و 
بار هوایى مجرب که صادرات بــار از فرودگاه بین المللى 
امام(ره) را برعهده دارد بــراى راه اندازى پایانه بار هوایى 
فرودگاه اصفهان به توافق برســیم.  وى بــا بیان اینکه 
مسئوالن شرکت یاد شده در هفته جارى براى عقد قرارداد 
نهایى به اصفهان ســفر مى کنند، تصریح کرد: امکانات 
و تجهیزات مورد نیاز پایانه بار هوایى فروگاه بین المللى 
شهید بهشتى اصفهان به جز دســتگاه x ray مهیا شده 

است و پس از عقد قرارداد، پیش بینى مى شود تا پایان ماه 
جارى این پایانه با برگزارى مراسمى به بهره بردارى برسد.  
به گفته وى، این پایانه بار هوایى در زمینى به مساحت بیش 
از دو هزار متر مربع و با اعتبارى بالغ بر یک میلیارد و 200 
میلیون تومان توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان میوه 
استان در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان احداث 
شده است.  سهل آبادى با اشاره به اینکه امکان صادرات 
70 ُتن کاال و بار از این پایانه در طول هفته وجود دارد، افزود: 
بهره بردارى از پایانه بار هوایى فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان تاثیر بسزایى در تولیدات، صادرات و رونق 

اقتصادى استان دارد.  

فرماندار لنجان در جریان بازدید از خطوط تولید مجتمع 
فوالد ســبا بر اهمیت توســعه همکارى میان منطقه و 

صنعت تأکید کرد.
مهدى صفرخانلو با اشــاره به نقــش صنعت فوالد در 
توسعه اقتصادى کشور و منطقه تصریح کرد: مجموعه 
فرماندارى و مســئوالن شهرســتان لنجان همواره در 
حمایت از صنعت و رفع مشــکالت احتمالى آن اهتمام 
ورزیده اند و بر این باور هستند که ظرفیت هاى صنعتى 
منطقه مــى تواند عالوه بــر نقش آفرینى در توســعه 
اقتصادى کشور، در رونق کســب وکار و توسعه فضاى 

فرهنگى و اجتماعى منطقه نیز مؤثر باشد.
وى با اشــاره به اینکــه مجتمع فوالد ســبا خط تولید 
توانمندى اســت و ظرفیت هاى باالیى دارد و مى تواند 

در زنجیره تولید فوالد کشــور و تولید محصوالت ویژه 
فوالدى نقش به سزایى داشته باشد، از برقرارى تعامل 
هرچه بیشتر دست اندرکاران عرصـــــه صنعـــت با 
مســئوالن منطقه به عنوان راهکار مؤثرى براى بهبود 

فضاى کسب وکار یاد کرد.
در جریان این بازدیــد، احمد احمدیــان مدیر مجتمع 
فوالد سبا نیز ضمن ارائۀ گزارش کاملى از عملکرد این 
ناحیه در تولید محصوالت فــوالدى و ایفاى نقش در 
حوزه مسئولیت هاى اجتماعى گفت: در تابلوى اهداف 
استراتژیک گروه فوالد مبارکه، توجه به مسئولیت هاى 
اجتماعى یکى از راهبردهاى اصلى شرکت است و ازاین 
رو هر زمانى که نیاز بوده، صنعــت خود را جدا از منطقه 
ندانسته و در چارچوب مقررات شرکت به مسئولیت هاى 

اجتماعى پایبند بوده است.
وى از بازسازى مرکز توانبخشى شــهید مدنى، تأمین 
هزینۀ خودروى ویــژه معلولین شــهید مدنى، احداث 
زیرگذر اتوبان حاج آقاحســینى حدفاصل زرین شهر-

ورنامخواست، احداث ایســتگاه راه آهن ریز، ساخت و 
نصب تندیس ورودى شهر چمگردان، سرمایه گذارى 
در پروژه جمع آورى فاضالب شــهرى منطقه لنجان، 
مساعدت مالى به کمیته امداد امام خمینى(ره)، حمایت 
مالى از اولین کنفرانس ملى بحران آب شهرهاى ایران 
و توســعۀ پایدار، همکارى با ادارة بهزیستى شهرستان 
لنجان به عنوان بخشــى از اقدامات فــوالد مبارکه در 
راســتاى مســئولیت هاى اجتماعى در منطقه لنجان 

یاد کرد.

پایانه بار هوایى اصفهان 
آماده بهره بردارى شد

مدیر مجتمع فوالد سبا:

  مسئولیت هاى اجتماعى یکى از راهبردهاى اصلى 
فوالد مبارکه است


